
Vale dos Reis, 20/03/2011 
  
Lá chegou o muito ansiado dia 20 e lá fui eu mais o Paulo Azinheira em 
direcção à Terra Prometida (dos javalis, bem entendido). 
A sede de caça era muita e chegámos cedo, mais concretamente pelas 16h. Já 
lá estava um Senhor muito simpático de quem infelizmente não recordo o 
nome. 
Pelo caminho fomos na habitual conversa de arcos e esperas e tiros e também 
da particularidade da noite mais brilhante em 18 anos bem como do Endovélico 
e dos seus rituais (nem sabia que o P.A. se interessava por estas coisas). 
Bem depois de nós veio o Francisco Pastor e os carabineiros e claro o Sr. 
Correia o Sr. Laureano e o Sr. Custodio. 
Equipados (no meu caso nem tanto, pois esquecera-me do blusão e das botas 
quentes na mala do carro (graças à conversa do Endovélico) e lá fomos: eu 
para os Eucaliptos agora rebaptizado por Ritz pois está um espectáculo (algo 
apertado para gente volumosa como eu) quer de instalações quer de vistas 
(mas isso já o era). 
 

 
 
Preparo tudo "et voilá" nem blusão nem botas, mas pensei: vai estar calor… e 
esteve! Mas só até as 21h. Depois vieram os 8º. 
Falemos da aventura: 
Bem sentado, tudo instalado e esperar (não sem antes pegar no rangefinder e 
ver as medidas, 22metros para o cevadouro e 23 para a banha). 
 



 
 
O dia está espectacular não corre nem "aragem" cantam uns pássaros e duas 
trepadeiras azuis vêem comer no tronco a 50 cm de mim. Dá para entreter. 

19:30h oiço um tiro na herdade ao lado seguido de um correr a partir mato 
a cerca de 50 metros de mim. Raios! Agora que aí vinham é que tinham de se 
assustar? 
Oiço uma coruja, passa um noitibó e passa também o tempo calmamente 
(passam também uns membros da famosa Força Aérea de Vale dos Reis o que 
me levou a usar o repelente de imediato, pois a experiência anterior foi terrível). 

21:00h um frio de rachar. As melgas desaparecem e começo a ficar muito 
desconfortável com tal facto, só me resta tremer. 

22:00h oiço o mato a estalar na minha direcção vindo de trás, oiço fossar, 
uma pequena discussão suína e fossar outra vez debaixo do palanque. 
Um começa a esfregar-se na escada pois oiço-a ranger (lembrei-me da táctica 
bi-palanque do António Oliveira). Ficam até às 22:30h e depois começam a 
afastar-se para onde vieram. 
O meu moral cai, e começo a notar que ainda tenho mais frio que 
anteriormente, continuo "alegremente" a tremer.  

2:00h aparecem dois, com muitas cautelas em direcção ao cevadouro. 
Fazem umas quantas corridas rápidas em direcção a este, tipo "vai-e-vem". 
A visibilidade é complicada, já que se na sombra ficam muito escuros na zona 
iluminada pela luz ficam praticamente invisíveis com o brilho do pêlo. 
Deixo-os ganhar confiança, comem e começam a embirrar um com o outro não 
ficando muito tempo imobilizados. 
Lá acalmam, e cada um come no seu lugar. Olho para o relógio: são 2:36h. 
Pego nos binóculos. Mais uma vez se e o problema mantém-se. Com estes a 
visão é perfeita, sem estes o problema anterior é complicado. 



Começo a fixar o da esquerda, encontra-se a 20mts pois está ligeiramente 
antes do cevadouro, vejo o seu recorte não tão bem como gostaria mas dá 
perfeitamente para atirar apontando aos órgãos vitais. 
Está sensivelmente a menos que 2\3 virado de rabo para mim. 
Abro o arco aponto abaixo da coluna pois permitia apanhar-lhe os dois 
pulmões, atiro, sinto que subi a mão e vejo a flecha a passar por cima dele. 
Vão-se embora a passo para não mais voltar. 

7:00h aparece o Sr. Correia, como combinado, mais o Paulo Azinheira e 
conto o que se passou. 
Em 3 esperas falhei 4 porcos em Vale dos Reis! É praga só pode ser!! 
  
 
Abraço a todos. 
 
Paulo Vilela 


