
 

 

Agolada de Baixo Lua de Janeiro 2012

 

Ainda tentando digerir os trágicos acontecimentos, que assolaram a minha família nos 
últimos dias, senti a necessidade de me “refugiar” no campo.

Contactei o Diogo, no sentido de saber qual a disponibilidade para ir a sua casa fazer 
uma espera, prontamente recebi uma resposta positiva e inclusivamente que os 
cevadouros estavam a mexer bem. 

Chegado á Herdade da Agolada de Baixo, encontro-me com o Diogo e o Filipe Augusto, 
também ele ia tentar a sua sorte.

Depois de preparar o material, metemo-nos a caminho dos cevadouros. Pelo trajecto 
fomos vendo aqui e ali uns coelhos e para meu espanto fiquei a saber que segundo o 
nosso amigo Micoli as lebres da Agolada pesam em média 15 kg. É claro que logo aí se 
soltaram algumas gargalhadas.

Completado o trajecto, fui colocado no cevadouro do Barro e apesar das 
probabilidades de entrarem porcos serem favoráveis, confesso que mesmo que não 
aparecesse nada já ia dar o dia como ganho.

O local da espera é no chão e encontra-se sensivelmente a cerca de 18m do cevadouro 
e após um breve reconhecimento do local, é hora de preparar o material.

 O tempo vai passando e pelo corpo passava um vento frio que teimava em soprar em 
todas a direcções!

- Pensei ora bolas! Pelo menos o vento podia acalmar, assim já não sentia tanto o frio.

E assim foi pelas 18h30 o vento amainou e soprava constante.

Pelas 19H20, ouço um estalido de um ramo a partir vindo da minha esquerda, e 
poucos segundos depois, como que viesse de pantufas começo a ver passar á minha 
frente um vulto negro.

Era um belo animal, pela fisionomia do corpo vi de imediato que se tratava de um 
macho, e pela crista penso que era da família do Elvis.

O porco seguiu em direcção ao lameiro e apenas esfregou os ditos cujos na lama e de 
seguida sem pressas dirigiu-se ao cevadouro.

 

 



 

Já com o porco no cevadouro a comer, foi questão de esperar que ele se colocasse 
numa posição de tiro, o que não demorou muito a acontecer.

Pela mira conseguia ver perfeitamente o animal e fui lentamente pressionando o 
gatilho da besta. Após o disparo oiço aquele som abafado do virotão a embater na 
caixa torácica do animal, logo seguido de uma corrida como diz o Paulo Vilela “ Em 
Quarta a Fundo”.

O rasto de sangue era abundante e foi sem dificuldade que encontrei o porco a cerca 
de 30m do local do disparo.     

 Já eu me encontrava na estrada, com o material arrumado e a besta desarmada á 
espera que o Diogo e o Micoli viessem ter comigo para carregar o porco, quando 
entraram ao cevadouro cerca de 8 ou 9 porcos. Deixaram-me armar a besta e apontar, 
mas como não sou ganancioso a noite tinha corrido bem, deixo-os para outra ocasião.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Material utilizado:

-Besta Bowtech Stryker Zone 380 equipada com Mira Telescópica Cross 3-12x56 dot 
iluminado.

-Virotões Easton 20”.

-Ponta mecânica NAP Spitfire 125 grn.

 

 

  Abraço a todos


