
Vale dos Reis 17/2/2010 
 
Era chegado o dia. Depois de várias peças de roupa pouco usuais compradas e o 
material melhorado, lá me apareceu o Paulo Vilela em casa e seguimos. 
 Objectivo: aguentar a noite inteira o frio quase polar em Vale dos Reis e arranjar carne 
para a noite de Natal! 
Chegados e feitos os preparativos que desta vez até incluíram nocks com starlights, para 
mim, rumamos aos postos já com a noite a baixar.  
Desta vez estava bem mais acordado e apesar duma chuva que ia caindo e da lua que se 
foi por causa das nuvens, sentiam-se uns barulhos aqui e ali, talvez um javali mais 
esperto que já sabe o que é um palanque.  
Entretanto um ginete entrou no palanque para me cheirar os pés mas voltou a sair. 
Aparentemente o frio seria suportável. O Paulo desconsolado por não ter cadeira, 
queixava-se e ia sentindo a água a passar-lhe aos pés mas em resposta aos meus votos 
de confiança e empenho responde-me com um “Acabei de falhar um com uns 80kgs” e eu 
calei-me. Ainda assim ele insiste com um “falhei outro com uns 70” e eu já a ferver.  
E eis que começo a ouvir a cavalaria e eu já a fazer conta com os bifes porque tinha 
treinado e estava confiante mas quando tudo apontava para uma paragem da comitiva na 
estação de serviço, vejo-os a passar em excesso de velocidade, a uns 50 metros com um 
timoneiro à frente a puxar por eles com fortes bufos.  
Nesta altura deveriam ser umas 9 da noite e tempos depois diz-me o Paulo que tinha sido 
recolhido pois tinha-se molhado com a chuva e daí até à 1 foi uma luta terrível contra o 
frio que deu conta de tudo. Resumindo: lá tenho eu que ir comprar a carne para a noite de 
natal mas fiquei sem saber o que espantou os porcos, se fui eu ou se foram os tais 
barulhos que provavelmente seriam de um porco grande já antes avistado noutras 
esperas. 
Para 2011 fica adiado o objectivo de cobrar um animal com o meu recurvo, passo esse 
que só depois de cumprido me fará merecer evoluir para outra máquina. 
  
Grande abraço 
  
Nuno Rosado 
 


