
Oi pessoal Caçador com arco… 

Aqui estou eu a partilhar as minha experiências de caça com arco, ou melhor dizendo, 
as minhas tentativas…; desta vez voltei à Tapada de Mafra (pela 11ª vez em 7 anos) 
para tentar “caçar” uma gamela ou um vareto de 1ª. cabeça, selectivos (com um 
guarda/guia sempre “à perna” para não nos deixar fazer asneiras), na modalidade de 
aproximação. 

Nos anos anteriores tem sido relativamente fácil acercarmo-nos das reses até à distância 
“regulamentar” (+/-) pois a Administração da Tapada tem tido o cuidado (que nós os 
arqueiros-caçadores habitués da Tapada muito agradeçemos) de nos colocar logo nos 
primeiros dias de caça – antes dos tiros de carabina assustarem as gamelas e de elas, 
coitadinhas e envergonhadas, não nos deixarem aproximar. 

Este ano isso não aconteceu, os arqueiros-caçadores estão “misturados” com os 
“carabineiros” (encontrei o lá o Carlos  Consciência, amigo de longa data e antigo 
Besteiro que conseguiu cobrar uma rês ainda de manhã – com carabina) e as fêmeas e os 
varetos estão desde há 2 ou 3 semanas “prevenidos” e não nos deixam chegar perto – a 
100 metros ou mais já nos toparam, ficam tipo estátua a olhar para nós e mal nos 
tornamos a mexer… ála daqui pra fora. 

Mesmo assim lá fiz algumas tentativas de aproximação nas encostas norte da Tapada e 
durante cerca de 3 horas batemos aquela mato típico da zona, bastante húmido aquela 
hora, remechidíssimo pelos Javalis à procura de larvas e rebentos novos, enfim, uma 
maravilha de passeio!. 

Lá pró meio-dia resolvi utilizar a última hora da manhã para tentar uma emboscada, até 
porque o meu prestável guia nunca tinha visto cobrar uma peça de caça com arco… e, 
com sorte, talvez lhe conseguisse deste modo fazer-lhe a vontade;  sentei-me numa 
encosta por cima de uma linha de água onde costuma haver sempre animais a pastar ou 
à procura da sempre presente bolota (a Tapada está cheia de Carvalhos e Sobreiros 
magestosos – só por eles vale a pena visitá-la!) e ao fim de 10 ou 15 minutos logrei ver 
uma fêmea (confirmada pelo meu guia) a cerca de 60 ou 65 metros para lá da linha de 
água – durante mais 15 ou 20 minutos acompanhei-a com o telémetro (“range-finder”) 
que tem alguns aumentos mas nunca subiu até nós…o mais perto que esteve foram 
cerca de 45 metros. 

Ao fim de meia hora aparecem 2 machos de 3ª ou 4ª cabeça a descer do meu lado 
esquerdo, juntaram-se à gamela e, devagarinho, desapareceram; logo a seguir surgem 5 
animais com duas fêmeas à cabeça e como passam a linha de água para o meu lado a 
“máquina” começou logo a acelerar (vocês sabem como é…adrenalina, é preciso 
acalmarmo-nos e concentrar-nos no que estamos a fazer!) – pouso o telémetro, engato o 
disparador que trago sempre preso ao pulso e…nada, as “meninas” não se chegam, 
mantêm-se teimosamente a mais de 50 metros durante uns 5 ou 10 minutos e 
depois…vão à vida delas. Fim da caçada e saio, como se costuma dizer, “de mão a 
abanar”. 

Isso dizem vocês, eu não! – eu passei uma belíssima manhã atrás “delas”, ainda suei um 
bocadinho, enchi a memória com mais algumas daquelas visões (!) e diverti-me como 



sempre fiz na Tapada de Mafra – tenho a certeza que eliminei o stress de pelo menos 
duas semanas… 

Conselho (gratuito) aos próximos arqueiros-caçadores que vão tentar o mesma na 
Tapada, Marco, Filipe Zé Franco: se querem mesmo cobrar a rês selectiva, andem 
menos e embosquem (esperem) mais…é menos cansativo (os compounds pesam) e 
obtêm-se mais resultados. 

Boas caçadas. 

 


