
Tapada de Mafra, 2009/12/03 
 
Na véspera da caçada foi o costume: última revisão do material, consulta - pela décima 
vez - do boletim meteorológico e roupa pronta e caminha. 
De manhã, alvorada à hora do costume: 6 da manhã. Rotina matinal e depois acordar os 
filhos, tarefa sempre difícil. Hoje vão os dois comigo. A Teresa de fotógrafa e o Manuel 
para o que der e vier. Tropa pronta e pequeno almoço tomado, saímos pouco antes das 8 
horas. 
Para ir para Mafra, como moro na Parede, tenho sempre que atravessar dois eixos 
conhecidos pelo pouco trânsito que neles circula: a A5 e o IC19. 
Chegámos ao portão do Codeçal quase às 9 horas. A caminho do Celebredo confirma-se o 
que me tinham dito: os bichos estão escaldados pelos tiros e é difícil de lhes chegar. Não 
vimos um único bicho, nem mesmo a Fifi (para quem não saiba a Fifi é uma mascote não 
oficial da Tapada. É uma fêmea de javali que os guardas calculam que tenha à volta de 17 
anos e que normalmente ronda os edifícios do Celebredo). 
Chegados ao Celebredo, houve tempo de preparar o material antes de aparecer o guarda 
Victor, que nos ia acompanhar e aconselhar durante todo o dia. 
Verificações feitas, embarcámos na pick-up da tapada. Saímos em direcção ao vale da 
Guarda e, pelo caminho, o Victor foi dizendo que se quiséssemos, podíamos dar uma volta 
a pé mas que nem sequer merecia a pena porque se os bichos nos vissem a setenta ou 
oitenta metros fugiam e não voltávamos a vê-los tão cedo. Mesmo do carro, os animais 
que se viam mais perto eram machos e tinham uma atenção fora do normal. Bastava o 
carro parar, mesmo com o motor a trabalhar, e notava-se a tensão com que ficavam, 
prontos a arrancar ao mínimo sinal. As fêmeas, crias e varetos parece que sabiam o que 
se estava a passar e, do carro, só se avistavam a distâncias de mais de cinquenta metros. 
Javalis só vimos um, a caminho do pequeno almoço. Depois de termos feito esta volta, 
decidiu-se tentar fazer um cevadouro perto de um dos pontos usados para distribuir 
alimentação aos animais em alturas de escassez e onde os animais têm grande querença. 
Voltámos a passar pelo Celebredo e então já a Fifi estava de serviço à entrada, bem 
disposta e a responder pelo nome. Perto dela andavam os filhos da última ninhada: 3 
farroupos que não têm a pinta da mãe, se calhar saiem ao pai... 

 
A Fifi e dois dos filhos da última ninhada. A próxima parece que já está a caminho! 



Parámos junto do forno da cal para recolher um bocado de milho para espalhar. 
Junto do forno estava uma turma de cerca de vinte e poucos rapazes e raparigas que 
estavam a fazer trabalhos integrados num curso de formação profissional. Na encosta a 
seguir ao forno da cal estava um macho que devido ao barulho da turma estava 
descansadamente a comer. Um pouco mais acima, e confiado na atitude do mais velho, 
estava um bom vareto. Recuei até ao carro, tirei o arco e, depois de ter confirmado com o 
guarda Victor que o bicho era caçável, cometi o primeiro erro do dia: não usei o telémetro 
para verificar a distância e fiz mira para os quarenta metros. Apontei e assim que disparei 
a flecha foi direitinha à zona do coração, só que um palmo acima do bicho que para 
cúmulo se foi embora calmamente e a passo. A flecha foi recuperada mas a ponta estava 
para além de qualquer reparação possível.  
 

 
 

O macho está na fotografia em cima à esquerda, só se vêem as patas. 

 
Depois deste falhanço, seguimos até ao vale da Guarda onde se tinha pensado fazer um 
cevadouro. Espalhado o milho, embosquei-me atrás de uns tufos de ervas e o carro foi-se 
embora para se ir colocar por cima do cevadouro. Apareceu logo um macho que, todo 
satisfeito, começou a comer o milho que estava no chão. Passados uns minutos 
apareceram dois machos pequenos que se deixaram ficar entre os 30 e os 35 metros. 
Assim que armei o arco e fiquei acima dos tufos de erva os pequenos ganharam asas e 
foram tentar arranjar comida noutro lugar. Ainda fiquei mais um bocado emboscado mas 
como o único que continuava calmamente a comer era o macho levantei-me para tentar 
uma nova abordagem. Meti-me no carro, fomos dar mais uma volta e quando voltámos ao 
cevadouro estavam um macho com duas fêmeas e três crias, já crescidinhas. Depois de 



confirmados os bichos, o carro afrouxou só o tempo de eu sair por trás do muro de um 
antigo aguardo e continuou. Aproximei-me do muro, agachado, e só pus a cabeça de fora 
para confirmar que continuavam por lá. Estavam um pouco longe, entre os 35 e os 40 
metros, mas era o mais perto que conseguiria chegar. 
Flecha e disparador na corda, mira nos 40 metros, armo o arco e levanto-me devagar. Os 
bichos tinham mudado de sítio, como é normal. Fiz uma compensação apontei a um 
macho pequeno e disparei. Erro número dois do dia: a flecha passou por cima do bicho e 
perdeu-se na margem do ribeiro por trás do cevadouro. Os animais parece que não deram 
pela flecha, que não fez barulho, presumo que se enterrou na terra da margem do ribeiro. 
Espreito mais uma vez e os animais continuavam lá. Tinham mudado um pouco de posição 
mas continuavam entretidos com o milho. Ponho nova flecha na corda, armo o arco, 
levanto-me e aponto ao macho que tinha falhado. Levo o tempo necessário a corrigir o 
tiro, para que este não passe outra vez por cima, e disparo. Vejo que o tiro vai ao 
abdómen e ouço um barulho esquisito. O machito dá um pinote e foge para umas ervas 
altas à esquerda do cevadouro. Vou ter ao carro onde todos me dizem que o tiro foi bom, 
atrasado mas bom, e que trespassou o bicho. As pontas da Rage cumpriram! 
Foi um tiro longo, no limiar do admissível mas mais perto não conseguia chegar. 
Esperámos mais ou menos vinte minutos para sair do carro e ver como estava. Durante 
esse tempo o macho não se afastou muito dele, como se tentasse perceber o que se 
passava. 
 

 
 
Pedi ao meu filho Manuel que saísse devagar do carro e que fosse dar uma volta larga 
para não o espantar e tentasse recuperar a flecha, una vez que só tinha uma na aljava e 
com a ponta arruinada. Quando recuperei a flecha confirmei que o tiro tinha sido de 



abdómen, bastou cheirar. O barulho que tinha achado esquisito deveu-se ao facto de a 
flecha - depois de ter trespassado o animal - se ter cravado numa árvore a cerca de 20 
metros. 
Quando chegámos ao pé do animal este arranca, passa o ribeiro e vai-se amagar nuns 
arbustos. Aqui entrou em acção a minha filha Teresa, que além de ter feito o 
documentário fotográfico, demonstrou uma bela capacidade de pisteira, ao seguir o rasto 
que levou até aos arbustos. 
Estes eram densos e não tinha qualquer hipótese de tiro, pelo que a solução foi enxotá-lo 
para o tentar rematar. Assim se fez mas o bicho, parecendo adivinhar as nossas intenções 
escolheu outro sítio que também não permitia o remate, nem com faca.  
 
 
 

 
Escolheu sempre sítios fáceis para se esconder... 

 
Fugiu outra vez subindo uma barreira, que nos deu algum trabalho a chegar ao topo, com 
a Teresa a seguir sempre o rasto. Refugiou-se num emaranhado de estevas e silvas, que 
serviu ao Manuel para demonstrar as qualidades de podengo ao entrar pelo mato dentro 
para o espantar mais uma vez. 
 



 
O Manuel em plena demonstração das suas capacidades de podengo 

 
Se a subida tinha sido difícil a descida foi ainda pior. O chão era barro da melhor qualidade 
e tinha que me agarrar com unhas e dentes para não vir por ali abaixo aos trambolhões.  
Depois de descer, o Vítor deu com ele na margem da ribeira num sítio difícil para o 
rematar com um tiro. Só lhe via parte do lombo e estava nem a 3 metros. A flecha ficou 
espetada na areia mesmo junto ao lombo. Gaita de tiro! 
O Vítor ainda tentou agarrá-lo mas o bicho não estava completamente exausto pelo que 
arrancou outra vez. Só depois de mais uma perseguição e quando voltou para o rio é que 
o consegui rematar com uma flecha que lhe atravessou os dois pulmões. Entrou por um 
lado e saiu por outro.  
Foi quase uma hora para o cobrar, mas a caça é assim e é com episódios destes que 
aprendemos.  
Depois de arranjado rendeu 13 kg de carne de primeira. 
 
Só me resta agradecer ao guarda Victor e aos meus filhos pelo magnífico dia passado na 
Tapada de Mafra, onde é sempre um prazer voltar. 
 
Equipamento: 
Arco Bowtech Tribute  28”, 62# 
Mira Vital Gear Hollow pino, transformada. 
Rampa  Golden Key Futura Drop Away 
Flechas Easton ST Áxis nano 400 28,5”, penas naturais 4” 
Pontas Rage 3 lâminas 100 grains 
Disparador  Cascade 
 


