
Agolada de Baixo, 7 de Julho 2011 

A minha primeira ida à Agolada foi o confirmar da expectativa que tinha sobre o local, e 
sobre as pessoas que fazem a gestão daquela coutada...não poderia ser melhor! 

Resolvemos partir mais cedo, eu e o Pedro Bilbao. Sem pressas e de modo a que 
pudéssemos ter ainda dois dedos de conversa com o Diogo Oliveira e Sousa, que nos 
tinha preparado dois postos "mais a jeito" dos nossos recurvos. 

Mal chegámos, tive a oportunidade de relembrar algumas histórias de caça com o pai 
do Diogo, o senhor Eduardo Oliveira e Sousa, que já não via há muitos anos, e que nos 
recebeu com a afabilidade que caracteriza o bom anfitrião; depois lá fomos dar uma 
volta para conhecermos os postos e um pouco da herdade, enquanto aguardávamos 
pela chegada do Henrique Jourdan e do Augusto Pires. 

Calhou-me ficar num lugar excelente, com uma distância de tiro mais que razoável, e 
muito bem servido de ventos. O Diogo explicou em detalhe a movimentação dos 
javalis, e as dúvidas que pudesse ter logo se desvaneceram. 

Depois da chegada dos nossos companheiros de caçada, lá me foram colocar, já 
passava das sete da tarde.  

Muito vento, que só amainou depois das nove e meia da noite. 

Optei por fazer a espera quase sempre de pé, pois sentado não tinha a melhor das 
visibilidades sobre o cevadouro; o lameiro, por estar numa cova, não se via. 

O tempo foi passando; pelos relatos das caçadas anteriores na Agolada, não esperava 
porcos cedo, talvez mais para o fim da noite. Tendo em conta o barulho do vento, que 
de vez em quando soprava em rajadas fortes, não conseguia ouvir nada; por outro 
lado, coelhos e outra bicheza não se faziam ver. 

Mal a ventosga amainou, vieram os mosquitos e redobrei a atenção. Encostei-me à 
árvore que delimitava o abrigo, com uma boa janela de tiro, e para evitar a fadiga, ia 
mudando o peso do corpo dum pé para o outro; o entusiasmo, por outro lado, ajudava 
a passar o tempo. 

Às dez da noite, ouço o primeiro grunhido; vinham de baixo e da esquerda, como o 
Diogo tinha previsto. 

Entraram no cevadouro e começaram logo a comer, à confiança, com alguma bulha 
pelo meio... Contei quatro, com os maiores com mais de trinta quilos, e pareceu-me 
haver outro mais atrasado, e fora da minha linha de visão. 

Com a luz fraca da lua e com o pouco contraste do terreno, só via aquele novelo de 
corpos em atropelo, sem nenhuma silhueta isolada. Por outro lado, o pouco mato 
existente entre mim e a vara só me deixava perceber a parte superior dos animais 
(bom, a minha altura também não ajuda muito...). Esperei um pouco até ter a 
oportunidade de apanhar um javali isolado e em posição propícia para o tiro; confesso 
que não quis perder demasiado tempo, pois tinha receio que o tal animal isolado  que 
pressenti rodeasse o posto, e desse comigo. 

Acendi a luz, para perceber a posição dos animais, e apaguei de imediato... Havia um 
porco isolado, um pouco mais longe. 



Pareceu-me ter bom tamanho, embora não o visse completamente. Com a luz 
apagada, pouco se percebia, de modo que resolvi iluminar minimamente a cena, e 
atirei ao escolhido, embora a minha linha de visão, com o mato entre mim e a vara, não 
fosse a melhor. 

Mal o animal arrancou, com o lumenock a acenar, fiquei com a sensação que o tiro 
tinha sido um pouco alto... aqueles arbustos tinham feito com que, instintivamente, 
levantasse ligeiramente a mão . 

Avisei o Diogo e os restantes companheiros, esperei a meia hora da ordem, e segui até 
ao local do arranque do bicho... e sangue, nada!  Entretanto chegaram o Diogo, o pai e 
o cunhado, e começámos a procura. Tinha percebido, seguindo o lumenock, qual tinha 
sido a direcção de corrida do javali, e um pouco depois de entrarmos no mato apareceu 
a flecha, com as penas pintadas de sangue e com o nock apagado.  

Depois, foi a desilusão. Só duas pingas de sangue, uma esteva pintada e mais nada, 
nem rasto... embora os nossos anfitriões e o Pedro Bilbao, que entretanto chegara, 
tenham sido incansáveis na ajuda. Tiro alto, de certeza. O que nos fazia confusão era o 
facto das penas e parte de trás da flecha estarem muito pintadas, quando a mesma 
não o tinha atravessado... Aventaram-se várias hipóteses, mas nada de conclusões. 

Entretanto, o Pedro também tinha atirado a um macho isolado, sem sucesso, e o 
Henrique e o Augusto não tinham tido nenhuma oportunidade. 

No dia seguinte, fui limpar a flecha com álcool, água oxigenada e algodão... e a 
hipótese do tiro alto confirmou-se. Da ponta até meio, estava com muita gordura, e sem 
sangue; logo a seguir, as penas estavam todas pintadas e engorduradas. 

O que aconteceu foi que a flecha trespassou o animal, no lombo, apanhando aquela 
primeira camada de gordura. A ponta ficou de fora, e quando o porco entrou no mato, 
decerto que se prendeu nas estevas, puxando toda a flecha e fazendo com que a 
mesma passasse completamente o javali, e se soltasse, já com algum sangue nas 
penas. 

Do mal o menos, não foi ferida mortal, e decerto vai recuperar...e esperar por mim ou 
por outros arqueiros!  

Valeu a noite, sem sombra de dúvidas! Vou voltar, se Deus quiser... além do bom 
ambiente e hospitalidade, a Agolada tem mais do que o suficiente para nos 
proporcionar bons lances e momentos inesquecíveis! 
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