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Mais uma espera aos javalis foi planeada, desta vez tive o prazer de me deslocar  à 
Herdade da Agolada de Baixo em Coruche. 
Foram companheiros o Augusto Pires e o José Franco já que o Paulo Vilela teve medo 
da chuva. 
A concentração foi como costume na Proflecha , material aferido,lanche,protecção para 
a eventualidade de chover ,  era mais que certo segundo os manda chuvas. 
Levas tu levo eu ?! e embarcamos no novo jeep do Zé Franco um Dacia Duster, 
novinho; só conhecia de catálogo. 
A bagagem dos três lá conseguiu encher a mala ampla do carro e até foi um cubo para 
o Augusto fazer uns tiros de ensaio antes de ir para a espera, Cubo que nem saiu do 
carro. 
Pelas 16,30  lá nos fizemos á estrada. Pouco trânsito, sem chuva na região de Lisboa, 
ao aproximar de Coruche o céu apresentava nuvens ameaçadoras e bastante 
carregadas.   
Chegamos por volta das 17,30 com muita chuva, aportamos depois do Dacia Duster do 
Zé fazer valer a sua tracção integral ao longo da estrada de terra banhada com alguns 
sulcos, onde o comportamento da máquina me deixou bastante surpreendido, boa 
suspensão sem barulhos excelente tracção. 
Paramos debaixo dum alpendre do armazém das alfaia agrícolas, pouco depois chegou 
o Diogo, gestor  de caça e filho do dono da Herdade , (que mais tarde nos veio 
cumprimentar) no seu Jeep Land Rover 110. Os cumprimentos, as lamúrias das 
condições metrológicas , mas no horizonte avistava-se uma melhoria com o céu a 
apresentar umas abertas, deu para observar  o voar de diversas esquadras de patos 
bravos a fazerem-se á dormida no açude da Agolada de Baixo. 
Material arrumado no Land Rover, vestes para a chuva e rumo aos pontos de espera. 
A herdade está muito bem cuidada. Passámos por bastantes pontos de alimentação 
para as perdizes e visitámos uma habitação que eventualmente poderá ser utilizadas 
pelo Grupo, em fins de semana de caça. 
Fui o primeiro a ser colocado, junto á estrada que liga Coruche a Almeirim. O abrigo 
montado no meio das estevas ligeiramente elevado em relação ao ponto de comida e a 
19 metros com uma boa área em redor de areia proporcionando  uma boa visibilidade, 
material colocado em posição. Como tenho optado nas últimas esperas levo o arco e a 
besta, em noites escuras consigo apontar melhor com a besta, e adivinhava-se uma 
noite escura. 
Armas em posição, sentado na cadeira de lona. aguardamos pelos bichos, que segundo 
informação do Diogo tinham andado toda a semana o comer muito bem. 
As horas foram passando ouvindo o cantar dos faisões das perdizes e mais passarada. 
O barulho dos carros na estrada não me incomoda até porque com o cair da noite o 
trânsito vai diminuindo. 
Pelas 22,20h surgem ruídos característicos: animais o fungar, vinham do meu lado 
esquerdo, onde as estevas eram mais fechadas, momentos de atenção redobrada e de 
repente eis que surge de rompante uma multidão de bichos grandes ,jovens e miúdos 
direitos á comida sem etiqueta nem respeito por mim, todos ao molho. 
Apesar da noite escura sem lua ( ainda não tinha aparecido ) consegui distinguir alguns 
bons animais na ordem dos 70 quilos , porca com crias pequenas, jovens 30/40 quilos , 
não deu para contar mas deveriam ser mais de 15 não contando com os pequenos 
listadinhos. Concentrei-me num vulto dos maiores que se deslocava entre a comida e a 
banha, toda esta família fazia um chinfrim medonho á volta da ceia.  
Aponto ao eleito e disparo, ouço o impacto característico do virotão no bicho. Acendo de 



imediato a lanterna e observo a debandada descontrolada em vários direcções. Como a 
luz incidiu numas estevas  mais próximas de mim o impacto luminoso nos meus olhos 
deixou-me sem ver por momentos. Conclusão: não vi para onde fugiu o porco que tinha 
sido atingido. Quando recuperei a visão ainda observo o resto da famelga a pirar, a mãe 
porca á espera dos listadinhos e a afastar-se suavemente. 
Respiro fundo espero uns momentos com os ouvidos em alerta máximo esperando 
qualquer indicação de ruído , mas o silêncio era total, só o ruído da chuva que 
começava a cair com um pouco de nevoeiro á mistura. 
Procuro o virão estava a 10  metros do local  cheio de sangue, telefono ao Diogo e inicio 
a procura de rastos de sangue, a chuva  não ajudava nada. 
O Diogo foi rápido a chegar procurando encontrar alguns rasto entre a inúmeras 
pegadas, mas infelizmente não conseguimos qualquer pista. 
Desiludido por não cobrar mas feliz pelo momento regresso ao monte, enquanto seco o 
material e mudo de roupa o Diogo foi buscar o Augusto e o Zé Franco que já se sentiam 
bastante húmidos, também eles tiveram uma noite que merece relato. 
Por volta das 01,00 regressamos á Aldeia Grande plantada junto da foz do Tejo 
satisfeitos com mais uma noite em que o rei foi o Javali. 
Obrigado ao Diogo pelo acolhimento e profissionalismo como nos recebeu na Herdade 
Agolada de Baixo , deixando já marcação para a próxima lua. 
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