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Dia 4 de Janeiro de 2012, acordo eu por volta das 7 horas depois de uma 
noite mais ou menos bem passada (com uma criança de 7 meses não é fácil 
dormir a noite toda) e a pensar “será que vai ser hoje!? Já andas à tanto 
tempo a esperar pelo primeiro…” e lá continuei com as minhas tarefas 
diárias. 

Por volta das 10 horas liguei ao Diogo e disse-lhe que daí a nada ia arrancar 
sozinho e assim foi, deitei-me ao caminho e a caminho da caça… foi caçado! 
Percalços da vida chamados GNR. 

Já com os bolsos vazios e fulo segui confiante para a Agolada.  

Liga o Diogo e pergunta “então Miccoli perdeste-te!?” e eu lá disse “não…” e 
contei o sucedido. Atravessei Coruche e cheguei a Agolada onde estava o 
Diogo à minha espera. Os cumprimentos do costume e toca de ir dar uma 
voltinha pela herdade… bem!!! Lindíssima, o paraíso de qualquer amante da 
natureza e da caça.  

Fomos almoçar a Coruche e depois toca de voltar a Herdade pois o Tiago 
estaria aí a aparecer. 

Já na Herdade aguardamos pelo Tiago, este chegou e conversa pra trás e 
pra frente, preparamos as coisas e fomos para os palanques. Levamos o 
Tiago ao palanque do Barro e eu tive direito a companhia no palanque dos 
Fios.  

Chegamos ao palanque por volta das 16 horas e picos, fiz os procedimentos 
do costume, instalamo-nos e… aí está o primeiro sono do Miccoli, cabeça 
para a frente com direito a som e tudo! (A vida é dura… ehehehe) Acordei 
daí a nada com o Diogo a dizer-me “estavas a ressonar…” e eu disse “isto já 
passa…”. Aguentei-me mais uns minutos e pimba, mais um soninho que foi 
bem bom! Faço ideia o que iria na cabeça do Diogo a presenciar isto tudo 
mas é como vos digo por mais que eu tentasse o sono vencia-me e olhem que 
eu bem tentei! Após estes percalços de “passar pelas brasas” oiço um ronco 
dos nossos amigos a bulhar no eucaliptal aí por volta das 19 horas… bem 
passou-me o sono todo, fiquei alerta como nunca. O Diogo disse-me nesse 
momento que já os tinha sentido mas que eu estava a dormir na altura, 
eheheh.  



Estado de alerta e o coração começou a acelerar, era inevitável. Por volta 
das 19:30 ou talvez um pouco mais vem o pelotão dos nossos amigos a descer 
a estrada em amena cavaqueira em direcção ao cevadouro, aí chegados toca 
de começar a comer desalmadamente, ao mesmo tempo descem mais alguns 
e entre eles destaca-se um navalheiro enorme e outro ligeiramente mais 
pequeno. Estes disputavam as porcas, a bulha entre eles era constante e 
toca de correr de um lado para outro, chega, afasta… enfim um espectáculo 
daqueles que só alguns caçadores conseguem ver na vida, felizmente eu já vi 
o meu! lolol. 

Durante esta algazarra toda eu e o Diogo estávamos a mil, o Diogo de 
binóculos e eu de arco na mão a fazer sinal de luzes aos bichos e estes nada 
só comiam. 

Lembro-me de o Diogo dizer “Filipe, o grande não pára quieto… espera não 
faças movimentos bruscos…” e eu ligava o pisca, desligava voltava a ligar e o 
coração não parava, estava em pulgas e garanto com a adrenalina que estava 
se tocasse numa lâmpada acendia certamente. Mais umas voltas ao 
cevadouro e eles começam a ajeitar-se para “a partida de encontro ao 
redentor.” A certa altura eu abro o arco, voltam os dois navalheiros que 
continuavam na bulha a atravessar-se no caminho, arco aberto para aí uns 2 
minutos toca de desarmar a mexida voltava e não dava para atirar. O Diogo 
diz-me, “calma não faças movimentos bruscos… olha que eles toparam-nos, 
mexe-te devagar.” Por volta das 20 horas os porcos começam a sossegar um 
pouco mais (a comer, sempre a comer) e um “dos pequenos” (achávamos nós!)  
afasta-se para o lado direito da molhada e é aí que eu digo ao Diogo “atiro?” 
e ele diz-me “espera mais um pouco” mas depois daí a nada ele diz-me 
“atira”.  

Entrei em acção, veio-me tudo à cabeça inclusive o sangue (lolol) e lá atirei, 
o javali fez quarta a fundo, pião redondo e toca de correr estrada a cima. 
Da molhada (cerca de 14) alguns não abandonaram o local pois não estavam a 
perceber o que se havia passado e ainda ficaram ali um bom bocadito mas 
depois lá foram, em passo mais lento mas foram a vida deles. 

O Diogo, que esteve sempre de binóculos na cara desde que eles entraram, 
olha para mim e eu olho para ele e ele nada diz, levanta o braço e 
cumprimenta-me e diz-me “o tiro foi bom, eu vi a flecha entrar. Parabéns!” 
Eu tinha a certeza que tinha apontado bem e que estava tudo reunido para 
ser um bom tiro mas também tinha noção que a carga emocional em mim era 
muita e podia ter falhado por esse motivo. O Diogo confirma e eu acredito. 



Se já estava eufórico perante o espectáculo que assisti imaginem como 
fiquei depois do Diogo me dizer que tinha corrido muito bem… estava na 
“Paz do Senhor”. 

Aguardamos um bocadito no palanque, conversa puxa conversa e chega a 
hora de ir buscar o Tiago pois ele já tinha atirado e também já tinha 
encontrado o porco. Fomos em direcção ao carro e toca de telefonar ao 
pessoal a comentar o feito, só me enganei no peso do bicho. Confesso que o 
peso nunca foi o forte, desde as lebres do Diogo pesarem 15kg até o porco 
que matei pesar 40\50kg, o certo é que liguei ao pessoal a contar que o meu 
primeiro já tinha tirado bilhete de ida. 

 

Já no caminho, vimos alguns coelhos e lebres, ao chegar ao pé do Tiago (com 
as luzes apagadas) este faz-nos sinal para parar e chega-se a nós e diz 
“Diogo estão ali 9 pequenitos no cevadouro, atiro?” após confirmação volta 
até ao local para dar o tiro mas estes já lá não estavam. 

Saí do jipe com o Diogo, felicitamos o Tiago pelo bicho, tiramos as 
fotografias da praxe e toca de carregar o bicho. 

Fomos para a Herdade e descarregamos o bicho, o Tiago tirou os abastados 
“guizos” ao bicho e fez-lhe a famosa “ordenha”, procedimento que se deve 
ter quando se mata um macho para não dar gosto à carne. 



Javali capado toca de ir pistar o que eu tinha atirado, caminho fora em 
direcção ao local satisfeitíssimos da vida pois a noite tinha corrido bem.  

Lá encontramos o dito cujo aí a uns 60 metros do cevadouro na posição 
“furado deitado” a descansar num sono profundo.  

Aí tomei consciência que a prescrição médica, nomeadamente o comprimido 
que lhe ofereci, cura todo o tipo de dores mas tem efeitos secundários dos 
quais o sono profundo é o que se destaca, daí não ser aconselhável tomar no 
caso de manusear máquinas. Eheheheh…  

As fotografias da praxe e os meus amigos Diogo e Tiago começam com os 
rituais do baptismo, sangue na cara que faz muito bem á pele. 

 

Carregamos o bicho e aí mais uma vez tomei consciência que o peso 
idealizado não estava certo, o javali pesava bem mais do que eu havia dito, 
cerca de 65\70kg. A minha balança está mesmo gripada!!! 

Na Herdade começou a brincadeira, o baptismo foi simpático e suave mas 
teve os seus momentos divertidos. Desde o capar do bicho e a respectiva 
ordenha (onde ficou provado que eu gosto é de fêmeas pois não tenho jeito 
nenhum prós machos) até a colocação do belíssimo “chapéu” da autoria do 
prestigiado estilista Diogo Oliveira e Sousa tudo se passou em ambiente de  
amena cavaqueira e descontracção. 



 

 

 



Passei um bom bocado nesse dia e a Herdade da Agolada de Baixo irá ficar 
marcada para sempre no meu coração, não só por ter sido o meu baptismo de 
caça aos javalis mas também pelos momentos passados no palanque e pela 
companhia do Diogo e do Tiago nessa belíssima noite.  

Abraço a todos, 

Filipe Augusto 

 

 

Arco: Bowtech Tribute 64# 

Flechas: Easton Axis 400; 28” de tamanho (eu tenho os braços pequenos) 

Pontas: NAP Thundherhead 125gr 

 

 


