
Herdade dos Coelheiros – Alentejo. 

Segunda-feira 30 de Agosto. 

Depois do almoço, estava eu a tratar dos assuntos de quem me paga o ordenado, 
recebo um telefonema do Paulo Vilela dizendo que tinha uma proposta irrecusável para 
me fazer e que, se mesmo assim eu a recusasse se veria obrigado a rogar-me uma 
praga daquelas que nem a ida à bruxa da Pontinha me livraria dela. 

Como sei que estas coisas de pragas demoram o seu tempo a lançar, quis saber mais 
sobre a irrecusável proposta. Quem ma contou foi o Augusto Pires e era assim: 

Quinta-feira 2 de Setembro o Augusto Pires, eu – se aceitasse, o José Milício, o Marco 
Pereira, o Paulo Vilela e o Pedro Vitorino da revista Caça e cães de caça ,  tínhamos 
um desbaste de cervas na Herdade dos Coelheiros, perto de Montemor. Claro que o 
Paulo Vilela não teve tempo sequer de tirar a praga do bolso e eu fiquei em pulgas até 
dia 2. 

No dia 2 o José Milício foi-me buscar a casa às quatro da manhã e rumámos à 
Amadora para nos juntarmos ao Augusto e ao Paulo. Foi só  arrumar 3 compounds e 
respectivas malas, mais uma picareta ”en su funda”, mais mochilas, mais uma caixa de 
plástico para trazer os despojos do dia, e lá fomos a caminho de Montemor. Encontro 
marcado com o Pedro Vitorino e o Marco Pereira na saída da auto-estrada para 
Montemor e o encontro com o gestor da herdade, Joaquim Alves, estava marcado para 
um restaurante de beira de estrada que tem a amabilidade e o tino comercial para estar 
aberto a estas desoras. 

Depois do encontro, do pequeno-almoço e com o estômago mais reconfortado, 
seguimos para a herdade, onde fomos recebidos pelo guarda, Sr. Prates. A herdade 
está dividida em duas partes, uma dedicada à agricultura (Tapada dos Coelheiros, não 
vos lembra nada?) e outra, a maior, ocupada com montado e reservada à caça. 
Montámos o material, tivemos a conversa habitual sobre o que se podia e não se podia 
caçar, como se iria proceder e segurança.  

Metemo-nos na pick-up da herdade e lá fomos nós. O primeiro a ser posto foi o José 
Milício, e enquanto lhe era indicado o sítio havia perdizes a atravessarem calmamente 
a estrada e um coelho, já atrasado para algum compromisso, passou que nem uma 
flecha.  

Enquanto íamos a caminho do posto do Paulo Vilela vimos os primeiros veados. Era 
um pequeno grupo de uns dez bichos, fêmeas e crias já crescidas, que passeava 
despreocupadamente a uns cem metros de distância. Depois do Paulo Vilela, foi a 
minha vez. Instalei-me na borda de uma vala onde tinha uma vista parcial de uma folha 
de terreno limpo. Atrás e à minha esquerda mato. O Pedro Vitorino descobri-o 
encostado a um sobreiro a de 105 metros de mim – maravilhas tecnológicas dos range 
finder. À minha direita um pequeno cultivo para alimento da bicharada e uns sobreiros. 
Depois de vestido o blusão de rede e de ter posto o arco a postos, foi sentar esperar. 
Com os binóculos explorei o que conseguia ver à minha volta, a posição que tinha 
escolhido era baixa demais mas deixei-me estar para ver no que dava.  

E deu! Adrenalina com fartura. 

Estava eu sentado e atrás de mim começou um perdigão a cantar. Cantou e cantou e 
cantou cada vez mais perto. De repente, de umas silvas há minha frente levanta-se 
uma perdiz direita ou a mim ou ao perdigão. Nem deu para virar a cabeça e ver onde ia 



pousar. Mas o perdigão calou-se. Ainda nem cinco minutos e tinham passado e na 
estrada que acompanhava a vala onde estava, aparecem duas perdizes em passeio. 
Pareciam duas comadres, entretidas a falar da vida e nem deram por mim. E eu a dois 
metros delas a imaginá-las de escabeche…  

Foram depenicar qualquer coisa ao cultivo que ficava à beira da estrada e abalaram 
mato fora. 

Durante uns quinze minutos tive sossego, Só os barulhos habituais dos pássaros e 
pouco mais. Começo então a ouvir à minha esquerda pisar de bichos um bocadinho 
maiores. Cautelosos, pé ante pé, eram vários. Pelo som afastavam-se de mim e a iam 
ter com o Pedro Vitorino. Deixei de os ouvir e nunca os cheguei a ver.  

Continuo a brincar às estátuas e vejo a mochila que tinha deixado à minha frente a 
tremer! Telefone a vibrar! Ou é trabalho ou é o Augusto que se sente sózinho. Para 
quem não o conhece, o Augusto Pires tem o hábito de fazer relatos em directo do seu 
posto para os outros quando está numa espera. Lá peguei no telemóvel e era o Paulo 
com uma dúvida – tinha-lhe passado uma gamela a seis ou sete metros do posto mas 
como durante a semana anterior só se tinha falado em cervas, não se lembrava se se 
podiam também abater gamelas e queria tirara a dúvida. Disse-lhe que tinha perdido a 
gamela, que eram também “atiráveis” e depois de ouvir algumas considerações menos 
próprias o telemóvel voltou para dentro da mochila. 

Ainda não tinham passado dez minutos e a mochila outra vez com tremeliques. Agora 
é que é o Augusto, pensei. E era mesmo. Transcrevo a mensagem que mandou eram 
10:07 da manhã: 

– “Já tive veados 2x, falhei uma fêmea a 40m, gamos 1x, 1 raposa a 30m 1 águia a 
35/40m a caçar… Um fartote…!”. Virei-me para a esquerda onde ele devia estar posto 
e ainda tive tempo de ver a águia a mergulhar em direcção ao seu pequeno-almoço. 

 Estive sossegado mais uns tempos e pensei que talvez fosse melhor mudar de sítio, 
quando ouço novamente barulho à minha esquerda. Queres ver que voltaram? Não sei 
se eram os mesmos, mas desta vez consegui vê-los. Era uma pequena manada de uns 
vinte, vinte e pouco bichos, na maioria crias e fêmeas com alguns pré-adultos à 
mistura. Vinham em passo apressado e quando chegaram ao pé da estrada 
aceleraram e aí foram eles. Passaram entre mim e o Pedro Vitorino a cerca de 
cinquenta metros. Estive mais um bocado na vala mas como a visibilidade era reduzida 
e já estava a sentir as pedras do chão decidi mudar de sítio. Andei uns vinte metros e 
fui-me pôr ao lado de um sobreiro, em frente ao cultivo. Tinha um silvado que quase 
rodeava o sobreiro pelo que a cobertura era excelente, e tinha uma vista mais 
desafogada sobre a folha de terreno à minha frente. Estive encostado ao sobreiro mais 
de três quartos de hora e os únicos bichos que vi foram três chapins que chegaram a 
estar empoleirados em ramos a quase um metro de mim. Como não vi mais nada fiz a 
primeira asneira do dia: sentei-me e encostei-me ao chaparro. Depois do dia anterior 
de trabalho, duma sesta antes de levantar para vir para a caça, o resultado só podia 
ser um: ferrei a dormir! 

Acordei com a galhofa dos companheiros em cima da pick up que já tinham sido 
recolhidos, que se fartaram de rir e ainda perguntaram se tinha visto muitos bichos… 
Só não acontece a quem não as faz. 

Recolhemos o Paulo Vilela e o José Milício e fomos tentar outro sítio. Pelo caminho 
actualizou-se a primeira parte da manhã. Todos atiraram, menos eu, e todos falharam. 
Uns rogavam pragas à sorte, outros diziam que para a próxima é que era. 



Como o resultado desta primeira espera foi nulo, o Joaquim Alves depois de consultar 
o guarda, optou por nos colocar numa linha mais fechada noutro sítio, também de 
querença dos bichos e, com a pick-up tentar empurrá-los em nossa direcção. O 
primeiro da linha foi o Marco, depois o Augusto, depois eu, o José, o Paulo e o Pedro a 
fechar a linha. Fiquei entre umas pedras com óptima visão. À minha frente um pequeno 
vale, à entrada estava o José, do outro lado o Augusto e ainda conseguia ver o Marco. 
A espera foi curta, mais ou menos meia hora, e quase em frente ao José aparecem 
mais de trinta bichos que vinham calmamente a andar. Estava a pensar que o ideal era 
o José deixá-los entrar e atirar aos últimos do grupo, para tanto eu como o Augusto 
termos hipótese de atirar, quando ouço o tiro da besta. Os bichos ficaram 
desorientados por um momento, a tentarem decidir o que fazer e a tomarem, para nós, 
a pior opção. Em vez de entrarem no vale, afastaram-se dele a galope! Ainda ficámos 
por ali uns vinte minutos. Quando vimos aparecer a pick-up levantámo-nos e fomos a 
pé até ao sítio onde deixáramos os carros. Manhã acabada. 

Depois de um almoço muito agradável num restaurante em Igrejinha, sopa da panela 
(!!!) e grelhada mista, acompanhada por um tintinho muito honesto da Herdade dos 
Coelheiros,  voltámos para a terceira volta. 

Mudámos mais uma vez de sítio e começámos a ser postos do sopé de um monte para 
cima. O José, o Pedro, o Augusto, o Paulo o Marco e eu. Fiquei a 40 e poucos metros 
da cerca, e caso os bichos quisessem passar por aí só tinha que me mostrar para os 
enxotar para o Marco e o resto da gente.  

Foi quase uma hora de espera que deu para tirar referências com o range finder: o 
Marco estava a 100 metros de mim entre umas pedras e uns sobreiros. A distância 
entre nós era grande demais, porque fazer um tiro a cinquenta metros num terreno que 
não se conhece é arriscado. O meu arco está com 68 libras de potência e caso falhe o 
bicho e a flecha bata numa pedra, não se sabe que direcção toma. 

Passada esta quase hora e vindos de frente para nós começo a ver algumas pernas de 
veados que se aproximavam cautelosamente. Peguei no arco, olhei para o sítio onde 
estava o Marco para confirmar a sua posição e quando olho de novo e como disse 
depois o Paulo Vilela  “estou num documentário do National Geographic!!”.  À frente da 
manada vinha uma fêmea, nitidamente a guia. Atrás dela uns dois metros duas crias, já 
grandinhas com as mesmas precauções da fêmea e ainda mais atrás vinha então o 
dito documentário, fêmeas crias, pré adultos machos e fêmeas e com gamos, gamelas 
e crias à mistura. Nem queria acreditar no que estava a ver, África em versão europeia! 

A fêmea da cabeça continuava a andar, não tinha dado por nós. Antes que entrasse na 
linha entre mim e o Marco armei o arco, calculei que estivesse a uns quarenta metros 
pu-la na mira, apontei meio metro à frente e num segundo estava enquadrada no outro 
segundo tinha ligado o turbo, acelerador a fundo e durante quase três minutos estive a 
ver passar veados e gamos à desfilada. Mais tarde soube que foram cerca de duzentas 
cabeças que passaram por nós. 

Quando este exagero de bichos acabou de passar, vejo o Marco sair do seu posto e 
começar a bater o terreno. Será que atirou? Fui ter com ele e fiquei a saber porque é 
que a manada fugiu. O Marco teve a mesma ideia que eu. Apontou à fêmea da cabeça. 
Não viu que por trás dele apareceram dois gamos que ao vê-lo, deram o alarme. Foi o 
suficiente para a debandada. Ainda apontou um metro à frente de uma fêmea e quando 
atirou viu a flecha passar um metro atrás dela… 



Quando os corações finalmente acalmaram apareceu o Sr. Prates mais a sua pick up, 
devagarinho e com aquele olhar inquisitivo: então alguma coisa? Depois de lhe 
contarmos as desventuras o Joaquim vira-se para mim e pergunta: viu os bichos que 
estavam atrás de si? Bichos? Que bichos? Ainda havia mais? 

Pois. Eram uns trinta e havia um veado com uma cabeça para aí com umas dezasseis 
pontas, belo troféu! Depois do que tinha visto, mais bicho menos bicho, mais troféu 
menos troféu eram “só” mais uns bichos. 

Fomos recolher o resto da gente. Todos estavam com um brilho de deslumbramento 
nos olhos. Foram bichos a mais. Até aconteceu uma coisa, que achei rara entre 
caçadores. Quando estávamos todos na pick up houve um momento em que ninguém 
falou. Estávamos a digerir o que tínhamos visto. Tirando o Pedro Vitorino foi, 
provavelmente, a primeira vez que vimos tantos bichos juntos e tão perto de nós. 

O dia estava acabado, mas que dia!  

Para quem não caça e não entende o que é a caça ficará certamente a pergunta: e 
depois disso tudo quantos animais mataram? Nenhum? Então isso é que foi caçar? 

Para quem caça e gosta de caçar a resposta é óbvia: foi um dia em cheio! 

 

Só me resta agradecer Ao Pedro Vitorino, ao Joaquim Alves e esposa (pela paciência 
que teve), ao guarda Prates e ao resto dos companheiros por um dia que certamente 
ficará na memória de todos.  

Fiquem bem e bons tiros. 

 

José Franco  


