
Herdade da Agolada de baixo – Coruche 
 
Foi na 2ª feira, à tarde que nos juntámos na Proflecha. O Augusto, eu e o Paulo Vilela, para 
participarmos em mais uma espera. Desta vez, por gentil convite de Eduardo Oliveira e 
Sousa, fomos até Coruche, à Herdade da Agolada de Baixo. 
Herdade onde predomina a silvicultura e o cultivo do arroz, sede da Coudelaria Maria 
D’Andrade de Oliveira e Sousa e um dos poucos lugares onde se podem ver os cavalos da 
raça Sorraia. O conhecido açude da Agolada, santuário de aves aquáticas, está dentro dos 
seus limites. 
Saídos da Amadora, foi uma viagem de cerca de 100 km até à herdade que se cumpriu em 
cerca de uma hora. Chegámos por volta das 18:00 e já tínhamos à nossa espera Diogo 
Oliveira e Sousa, que seria o nosso postor para esta espera e o Marco Pereira, vindo de 
Leiria e que tinha chegado pouco antes de nós. 
Como ainda era cedo para ir para os postos, ficámos na cavaqueira sobre temas variados, 
normalmente caça. À nossa frente e por cima dos arrozais os bandos de patos que 
recolhiam ao açude da Agolada para pernoitar eram em número elevado e faziam pensar 
noutros tempos. 
Chegada a hora de ir para os palanques, equipámo-nos a preceito, embarcámos no jeep e 
aqui vamos nós. O primeiro a ser posto foi o Paulo Vilela que ficou num cevadouro em frente 
a uma bela charca. Uns quilómetros andados e fiquei num cevadouro a meio de uma 
encosta. Depois de mim ficou o Augusto e o Marco. O sítio onde fiquei era no chão, 
encostado a uma sobreira e bem arranjado e disfarçado com ramos. O chão, de areia, tinha 
sido limpo de folhas e ramos pelo que o barulho acidental provocado pelo mexer dos pés era 
mínimo. 
 

 
Do aguardo ao cevadouro são 20 metros certinhos 
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Pôr o banco no sítio que me pareceu melhor, montar o arco e pô-lo no apoio que tanto jeito 
me teria dado noutras ocasiões, aljava para fora, flecha e disparador montado, e fui tratar de 
mim. Como esta é uma zona de arroz por excelência, temos direito a um acompanhamento 
de mosquitos que executam manobras com a eficiência dos Asas de Portugal. Enfiei uma 
parka de rede, em boa hora a comprei, que tem a vantagem de podermos mexer a cabeça à 
vontade que o carapuço não se mexe. Calcei um par de luvas, e comecei o jogo das 
estátuas. Por pouco tempo. Os simpáticos mosquitos atacavam e ferravam de todo o modo 
e feitio. Tive que pôr dois pares de luvas e mesmo assim… O Diogo bem me tinha avisado. 
Com o cair da noite as coisas acalmaram um bocado.  
Por volta das dez da noite ouço uma restolhada que dura pouco tempo mas não vejo nada. 
Ainda não tinham passado dez minutos e entra uma vara de porcos, pequenos, 25-30 quilos. 
Dão uma volta ao cevadouro, não vão à banha e depois de uma discussão e uns encontrões 
atacam o milho. São quatro ou cinco e só ligam ao milho. Espero que a mãe apareça mas, 
ou já não há mães javali como antigamente, ou morreu, ou estes tornaram-se independentes 
à pouco tempo. 
Fico durante quase dez minutos a assistir a este come-ralha-volta a comer-dá uma marrada. 
Tiro o arco do descanso, levanto-me do banco, levanto o arco e a flecha cai da rampa! Na 
herdade da Pereira foi a palheta do arco que bateu na cadeira, e agora isto? Estaco e 
espero pela debandada.  
Nada. Decididamente estes pequenos não foram muito bem-educados. Ponho de novo a 
flecha na rampa, armo o arco e aponto a um bicho que me parece o maiorzinho do grupo. 
Disparo e pelo guincho sei que acertei. Há uma confusão no cevadouro vejo um porco a 
andar à roda três ou quatro vezes e depois desaparecer. 
Há outro que volta ao cevadouro, se calhar para tentar perceber o que aconteceu, come 
mais um bocado e vai à vida dele. 
De repente, do meu lado esquerdo, ouço um bufar de porco que fica a refilar comigo durante 
um bom bocado, mas como está por trás da sobreira não o vejo e acaba por se ir embora. 
Com isto tudo já se passaram uns vinte minutos. Pego na lanterna para ir até ao cevadouro 
e encontro a flecha que disparei sem vinte centímetros nem ponta e toda suja de sangue. No 
chão duas poças de sangue. Dou uma volta para encontar o rastro e a lanterna começa a 
falhar. As pilhas suplentes também entregaram a alma ao Criador. Bonito! 
Falo para o Diogo, peço-lhe uma luz e começo a arrumar a tralha. 
Chegam o Diogo e o pai e vamos até ao cevadouro. O rastro encontra-se facilmente, o javali 
sangra com abundância e a pista segue-se com rapidez até cruzar uma estrada. 
Aí, foi como se a torneira se tivesse fechado. Uma gotinha aqui, outra ali e o mato mais 
cerrado. Telefono ao Paulo Vilela que tinha levado o Maxx o teckel maravilha, e pergunto-lhe 
se quer fazer o baptismo de fogo do Maxx. Como ainda não tinha visto nada concorda e lá 
se vai buscar o Maxx. Quando o cão chega, parecia que nunca tinha feito outra coisa na 
vida. Infelizmente não o conseguiu encontrar. Toda esta faena durou até às duas e tal da 
manhã. 
Mais resultados: O Augusto teve uma fêmea a tiro. O Paulo passou-lhe um bicho perto do 
cevadouro mas não conseguiu identificar o que era e não atirou. O Marco ficou a seco. 
Estávamos de volta a Lisboa às três da manhã.  
Hoje de manhã telefonou-me o Diogo. Levou os cães dele e deu uma volta pelo sítio onde 
tínhamos perdido o rastro, mas não conseguiu dar com ele. 
É sempre mau não conseguir recuperar uma peça de caça. 
Só me resta agradecer a Eduardo Oliveira e Sousa e a seu filho Diogo por esta grande noite 
de espera. 
 
Bons tiros 
 
José Franco 


