
Nã tenho tempo para relatos... 

Ontem 19 Abril Vale de Reis: O Filipe nã viu nadinha...e o Paulo António viu 
2 e atirou ao 2º que lhe apareceu...com dedos, pois perdeu o disparador 
(onde é que já ouvi isto?). 

 

Ontem 19 Abril Agolada de Baixo:  

TODA a gente viu porcos naquela que foi talvez a noite mais "fechada" e 
aguada do ano - o Zé viu (conta tu...)  

Eu conto: uma raposa às 20 e dois porcos às 21:30 que entraram ao 
contrário do que é habitual naquele cevadouro, que baptisei de cevadouro 
do Porco Coxo em recordação da minha primeira ida à Agolada. Só 
deram pelo meu cheiro quando passaram pelo sítio onde cruzei o trilho 
deles.  

Ficaram a bufar/ralhar nas minhas costas a não mais de dois(!!!) metros 
de mim. Não houve pelinho no corpo que não ficasse eriçado. Apesar das 
minhas orações não foram ao cevadouro e foram-se pelo caminho por 
onde tinham vindo, penso eu. Quando o Diogo me veio buscar, trouxe à 
frente do jipe um porco que ia para o cevadouro pelo caminho “normal”; já 
nem os porcos têm respeito.  

Devolvo a escrita ao Augusto: 

O Henrique viu uma vara enoooooooooorme – 15 porcos!!! e atirou a um, 
atravessou-o e na confusão não conseguiu sequer ver para que lado fugiu... 
Resumindo, nunca mais apareceu! (o Diogo foi procurá-lo também de manhã 
cedo e não o encontrou); o Diogo foi para o cevadouro do "Paulo Vilela" e 
viu...7!; eu tive e filmei uma raposa ás 19:20h. Cerca das 20:00h tive um 
porcão a comer mais de 20 minutos no cevadouro a 80 metros (há dois 
cevadouros no local onde fiquei) e pelas 21:00 entrou no cevadouro que 
estava a 19 metros de mim...SEMPRE DE FRENTE, NUNCA SE PÔS A 
JEITO!!! - Ao fim de 10minutos a comer assustou-se, deu um pulo, andou 3 
metros e parou por uns segundos, depois desandou - meia hora depois 
regressou pelo mesmo sítio e voltou a comer no cevadouro...SEMPRE DE 
FRENTE PARA MIM!!! - Antes das 10:00h, dei-lhe um tiro alto e ele foi comer 
para outro sítio... - também tive coelhos toda a noite! montes deles! 

 


