
Porcos kamikase ou a dificulfade da escolha. 
 
Agolada de Baixo 16-06-2011 
 
Terça-feira depois dos feriados, o Paulo Vilela veio propor-me uma espera para acabar a lua 
de Junho.  Como sou difícil de convencer, marcámos para a quinta feira 16 de junho, último 
dia de lua, na Agolada. O Paulo falou com o Diogo para se combinarem as coisas e o 
encontro marcou-se para quinta feiras às 4 e meia da tarde na Proflecha. 

Quinta-feira.como combinado, lá estava eu à porta da Proflecha; carregar as tralhas do 
Paulo, dois dedos de conversa com o Augusto, que também ia de espera com o Henrique 
Jourdan para Vale dos Reis, embarcar um segundo passageiro, de seu nome Maxx – quatro 
patas, pêlo cerdoso cinco ou seis quilos de ocasional mau feitio, que veio para passear e 
para o que desse e viesse. 

Depois de meter gasóleo foi o caminho normal até à Agolada onde chegámos por volta da 6 
da tarde. Durante a viagem e talvez porque ia a guiar, o Maxx desfez-se em atenções 
comigo – até a lambidelas tive direito, cãozinho esperto! Como os dias são compridos e o 
Diogo ainda não tinha chegado, deu para mudar de roupa com calma, o Paulo ir tirar umas 
fotos dos patos e restante fauna que vive à volta  do açude da Agolada, o Maxx ir inquietar 
uns coelhos  e eu experimentar os meus binóculos novos (estou vaidoso!). 

Entretanto chega o Diogo e, como estamos folgados de tempo damos mais dois dedos de 
conversa. Passamos a tralha para o Land Rover que nos vai levar aos palanques, deixamos 
o Maxx dentro do meu carro e aí vamos nós na companhia de um tio do Diogo que 
entretanto apareceu.  

E lá fomos, espantando pelo caminho algumas perdizes e coelhos. O Paulo ficou em altura, 
no palanque dos Fios e eu fui para mais longe, para o cevadouro do Barro. Este cevadouro 
tem uma câmara instalada e são dela as fotos que estão publicadas do dia 17-06. 

Instalei-me num dos dois postos que este cevadouro tem. Cadeira montada e virada de lado 
para o cevadouro, arco montado e no suporte e vou montar a câmara que passei a trazer 
para as esperas. É mais uma para tirar retratos. Infelizmente como ficou a pouca distância de 
umas estevas, e como pus a sensibilidade para normal só apanhou as ditas estevas. 

Depois do arraial montado foi sentar e esperar.  Recebi a mensagem habitual do Diogo a 
desejar boa sorte. E esperei, olá se esperei. Bichos, nem vê-los mas ouvi de tudo: perdizes, 
faisões, raposas e mais passarada. Fez-se noite, e às 11 da noite recebi o habitual SMS do 
Augusto Pires: ”1 porca com 7 porcos médios, a comer ao molho… todos juntos…atirei ao 1 
que foi afastado pelos outros… falhei… não se via bem… espantoso: NÃO FUGIRAM!, 
afastaram-se 2/3 mt e voltaram às amêndoas!, fiquei o resto do tempo a vê-los 
empanturrarem-se…no fim a porca deu a volta ao palanque por trás de mim, a rosnar 
baixinho, com os 7 à minha frente parados à espera…depois foram juntar-se à mãe”. Goza 
com a malta de ainda por cima falha. Está mal! 

Logo a seguir ouço um barulho por trás de mim e sem tempo para perceber o que era, a 
menos de 3 metros do sítio onde estou, passam por mim à desfilada três ou quarto 
porquinhos. Sem olhar, sem cheirar, nada. Atiraram-se à comida e uns aos outros como se 
não houvesse mais comida no mundo. 

Nem deu para descruzar os braços.  Da mesma maneira que entraram saíram. A mãe, que 
entretanto deu sinal de si, estava mesmo por trás de mim. Deu duas fungadelas, soprou, 
aparentemente não deu por mim. Mas deu uma daquelas rosnadelas em “javalês” que 
provocou a debandada dos pequeninos. 

Estava o meu coração a começar a acalmar, e repete-se a cena: catapum, catapum, 
catapum não me ligam nenhuma - falta de consideração e entram ao cevadouro como 
doidos. Desta vez levam a mãe os irmãos mais velhos a reboque, mais de dez. Era tal a 
chinfrineira que deu para eu me desenroscar da cadeira, tirar o arco do colo, por-me em pé e 
ficar deliciado durante mais de meia hora a apreciar o espectáculo. Comiam, iam à banha, 



andavam às marradas, os mais velhos saíam e entravam, desconfiados. No meio disto tudo 
e vindos do outro lado do cevadouro entram dois bichos com um tamanho interessante e que 
ficaram nas fotografias. Pelo que o Diogo me disse, depois da molhada costumavam entrar 
um porco grande com escudeiro. Deviam ser estes, que ao ouvirem o chifrim no cevadouro 
decidiram ir ver. Temos porco, pensei eu. 

Ainda fiquei mais um bocado a ver a molhada e antes que a comida acabasse decidi tentar a 
sorte. Liguei a lanterna da mira. Armei o arco, apontei ao grande e tive que andar atrás dele 
porque o bichinho estava irrequieto. Desarmei e esperei que acalmasse. A cena repetiu-se, o 
bicho parecia saber de que lado lhe podiam atirar e usava os outros como protecção. 
Quando parou, depois de uma sessão de marrada, armei outra vez o arco apontei 
ligeiramenta acima, por altura do lombo e disparei. O nock luminoso cumpriu a sua função! Vi 
a flecha ir em direcção ao porco, de repente desaparecer e voltar a aparecer depois de 
ressaltar no chão. Debandada geral! Cada um para seu lado. Houve um/uma que ficou 
dentro das ervas a soprar durante um bocado, pelo que pensei: ou passou por cima e falhei 
ou a flecha atravessou o bicho e ele está com alguma dificuldade respiratória. Mais uns SMS 
trocados e foi o tempo de o Diogo passar por casa para trazer uns comprimidos de chumbo, 
levantar o Paulo, que desta vez só teve um festival de coelhos no seu palanque, e chegar ao 
meu sítio. Como tinha tirado o azimute à flecha o Paulo deu logo com ela. Sangue, nada, 
mas cheirava bem a porco. Ainda demos uma volta pelo mato mas só por descargo de 
consciência. Ora gaita! Vou pedir ao Diogo para pôr lá um cartaz “Barba e cabelo, cortes 
modernos” pode ser que voltem… 

José Franco 


