
Vale dos Reis -17/12/2010 
 
O dia amanheceu frio e limpo o que me fez raiar o optimismo. 
Larguei o trabalho às 13 e vá de ir a casa arranjar as coisas, morada do Nuno no GPS e ala 
que se faz tarde. 
Cheguei ao sítio que a maquineta me indicava e não vi o nr da porta. Resultado: voltas e 
mais voltas até dar o braço a torcer e ligar ao Nuno. 
Lá vai ele para o meio da estrada a fazer sinal; a maquineta tinha razão, o condutor é que é 
marreta. 
Bem, arrumamos a tralha e ala para Vale dos Reis. 
No caminho, nuvens altas mas nada de preocupante (pensava eu). 
Chegada à Base já lá estava o Sr. Correia e o nosso companheiro Francisco Pastor. 
Vai de equipar, mais um tirito para ver se a viagem não tinha feito alguma à mira e voilá tudo 
100% na cruz da mouche. 
Começa o tempo a turvar. No caminho para os palanques decide-se quem fica onde. 
O companheiro Pastor é o primeiro a sair, depois eu que fico no palanque dos eucaliptos e 
depois o Nuno - por razões que têm a ver com o arco recurvo com que atira – fica no 
palanque onde acertei no meu primeiro porco (e onde ele acertou da última vez). 
Chego ao sítio já o tempo está completamente nublado e começa a pingar. Tralha no 
gancho para içar e vai de subir escada (dois lanços de step), abro o blind e entro. 
Nada de cadeira! Olho para baixo, para os lados e nada de cadeira. "F*#+-*& não acredito! 
São 6 da tarde e vou ficar sentado no chão até às 7 da matina", pensei, ou disse alto, já não 
me lembro. Pego no rangefinder e não consigo ver o segundo dígito mas vejo o primeiro: 2, 
o segundo parece um 3 mas não tenho a certeza. 
Oiço um estrondo com barulho de arame e penso: “O Sr. Correia fez de certeza algum 
tuning à carrinha.  Com esta mocada deve ter ficado jeitosa. 
Abro a janela frontal do blind, arrumo as coisas o melhor que posso, pernas penduradas na 
borda do palanque a 5 metros do chão. Parecia que estava à pesca. 
A muito custo, consigo ver o cevadouro por cima da parte inferior do blind. 
  
19H Começa a chover a cântaros, lembro-me logo da teoria dos javalis não se mexerem 
quando chove "Cada vez melhor”, pensei, e lá vou espreitando para o cevadouro. 
  
20.15 Olho para o cevadouro vejo um porco. Baixo-me e penso: "UUUUUUUUIIIIIIIIII um dos 
grandes e pelos vistos à prova de água". E agora que faço? 
Bem, pego nos meus fiéis Steiner e vejo o animal, macho negro como a noite sem lua, a 
volta de 90 quilos e agradeço aos Deuses da caça ser um "caganeiroso". 
Levanto-me com pés de gato, bato com a mona no tecto do blind, olho para o bicho  e nada: 
continua a comer os bolos do cevadouro. 
Ponho-me de joelhos, pego no arco, armo, não vejo o circulo da mira, desarmo. Salta a 
flecha, olho para o bicho e nada, nem mexe.  Passam dois segundos, continua a comer. 
"Raios onde está a flecha?" Nem noto que nem tinha mexido o braço. Ficou com a ponta 
apoiada na janela do blind e as blaser no punho. 
"OK, calma, está tudo a correr bem, não estragues tudo, marreta", acendo os pinos, armo, 
não consigo ver o javali. A luz está com uma cor que não ajuda nada. 
Desarmo, desta vez muito suavemente, apago os pinos e penso "raios decide-te!" Acendo 
os pinos, vou atirar com os 2 olhos abertos, vejo o animal completamente de lado para mim 
vai ser lindo parece um 3D versão super nutrida, Aponto à espádua aperto suavemente 
"TCHOK". 
"F*$#%&% não acredito! Falhei!" Sua excelência afasta-se para o lado esquerdo cerca de 4 
metros, algo surpreendido mas sem pressas. Eu pelo meu lado tiro outra flecha da aljava. 



O porco aproxima-se outra vez do cevadouro, cheira qualquer coisa e vai-se embora a 
passo. 
Como isto é lido por menores e pessoas educadas (coisa que não fui naquela altura) não 
vou aqui reproduzir o que pensei. 
Com isto tudo fiquei à rasca dos joelhos. Volto a sentar-me à pesca a pensar neste filme de 
Fellini em que acabo de participar. 
São 21h até às 7 já não falta tudo. Penso que ainda não foi desta “é praga” só pode, olho 
para o cevadouro e vejo dois javalis. "C*#$&%$# devo ter adormecido e estou a sonhar. Por 
outro lado a chuva bate-me no focinho, está gelada, logo a dormir não estou." 
Pego nos Steiner, um é do tamanho do que falhei à bocado, o amigo e cerca de meia mão 
travessa mais pequeno. "Sou um "ganda nabo" mas também tenho uma "caga" imensa. 
Mais dois à prova de água (o tipo da teoria dos porcos não mexerem com chuva é um génio 
sem duvida)" pensei. 
Levanto-me só para me pôr de joelhos, “nockei” uma flecha e penso "É desta, só pode" opto 
pela técnica que utilizei. Desta vez não falha; lembro-me que o cevadouro estava 26 metros 
quando fizemos este palanque,  portanto 2º pino (só me esqueci que a flecha era uma Epic e 
não uma Nano" o 2º já não é de 25mts mas sim de 30mts) armo tenho que esperar que se 
afastem um do outro ,aponto ao maior (claro, eheh). A flecha passa por cima. Correm que 
nem desalmados. 
"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH" Só me apetece saltar de cabeça para chão. 
Não acredito, só me apetece morrer. 
Sento-me:"Calma pior não pode ficar", mas pode. Começo a sentir o rabo todo molhado, a 
água escorreu pelas paredes do blind e como o chão fica côncavo com o peso, escorreu e 
está a encharcar-me. "PQP esta m#$&%  toda! vou ver onde estão as flechas." Desço, não 
sem quase malhar várias vezes, pois tenho as pernas a tremer de ter passado muito tempo 
de joelhos. 
Vejo as flechas exactamente onde me pareciam ter impactado, uma baixo outra alto. 
Telefono ao Sr. Correia para me vir buscar. 
  
Fim desta tragicomédia. Ainda não foi desta. 
 
Paulo Vilela 
 


