
Tapada de Mafra, 26 de Outubro de 2010  
 
 
Hoje o despertar, às 6:15, foi mais tarde do que o normal. Quinze minutos a mais de cama 
fazem uma diferença enorme no nosso dia-a-dia. 
Depois dos preparos todos e de uma última verificação, meto a tralha dentro do carro 
(emprestado – obrigado Leonor) e abalo em direcção à Amadora para ir buscar o Paulo 
Vilela que me vai acompanhar neste dia na Tapada. Cá para mim, desconfio que não 
acredita muito naquilo que lhe contam sobre a Tapada e quer tirar a prova dos nove. 
Paulo embarcado, e antes das oito já vamos a caminho da Tapada, pela estrada do 
Gradil. Poupam-se quilómetros e evita-se a hora de ponta em Mafra… 
Chegámos mais cedo do que pensava ao portão do Codeçal e ainda ficámos um bocado 
à espera.  
Valeu-nos um sapador florestal que nos abriu o portão e fomos até ao ponto de encontro 
habitual, no Celebredo, onde já tínhamos à espera a Fifi para nos dar as boas vindas. 
Quando ela morrer, e está bem velhinha, a Tapada tem que arranjar um substituto tão 
simpático como ela. Está um friozinho esperto que as senhoras da secretaria, acabadas 
de chegar, dizem ser de 6º, mas que não nos preocupássemos que lá em cima já devia 
estar mais quente. 
Preparar o material, vestir ou não camuflado (deixei o blusão vestido por razões óbvias) e 
chega o guarda Vítor que vai ser o nosso guia durante este dia. Verificações, conselhos 
da praxe e lá vamos nós. 
Quando passámos pelo local do exame de tiro com arco, já lá estava uma fêmea. Se 
calhar a mesma que o Filipe viu no dia 21. Demos uma volta pela parte de cima do lado 
Sul da tapada para ver como estava e se as Berlengas estavam no mesmo sítio. 
Descemos pela estrada que leva ao Vale da Guarda.  
Estabelecemos um plano que era sairmos do carro mais ou menos a meio do caminho 
que leva ao Vale e se não se encontrasse nada íamos de carro dar uma volta pela parte 
de cima e voltávamos novamente ao mesmo sítio. 
Já tínhamos visto alguns gamos com fêmeas e crias à mistura, mas afastados e a 
distância superior a cinquenta metros e metidos no mato. Descemos mais ou menos a 
meio do caminho e fui à frente. O Vítor tinha localizado um grupo de duas fêmeas e uma 
cria e aí vou eu… até estar a sessenta e tal metros delas. Levantaram a cabeça, Deu-lhes 
o cheiro ou outra coisa qualquer, olharam para mim com ar muito sério, eu olhei para elas, 
e ali ficámos uns bons minutos a brincar ao sizudo. Acabaram por se fartar e foram pastar 
para outro lado. Para me tentar esconder melhor dos bichos tentei seguir pelo ribeiro, que 
ia vazio, mas o barulho que fazíamos com as botas na areia até um gamo surdo ouvia.  
Voltámos à estrada e primeiro falhanço: a meio da encosta estava um machito jeitoso, 25 
metros ligeiramente a subir. Armei o arco, apontei, dei o desconto porque o tiro era a 
subir, disparei e vi a flecha aparar a unha da frente do bicho, que não ficou lá para ver. 
Recuperada a flecha, e alguns pensamentos menos próprios depois seguimos em frente 
até chegar ao Vale da Guarda. 
No Vale, à vista, estavam dois machos a pastar. Fui-me chegando e de repente vejo um 
terceiro deitado a apanhar sol e a olhar para mim com ar muito sério. Imobilização 
imediata para ver se se distraía e apareciam outros acompanhantes. Apareceram. Dois 
pequenos grupos de fêmeas, juvenis e varetos que passaram olharam e foram à sua vida. 
Voltamos para trás e mais ou menos a meio caminho vimos um grupo bom de machos, 
fêmeas, varetos e juvenis a pastar calmamente. Desta vez consegui chegar até aos 



quarenta metros, mais ou menos, antes de darem por mim e se afastarem em passo 
calmo mas sem deixar de estar alerta.  
Entretanto vejo no ribeiro um tufo de erva alta a mexer. Gamo? Ali? Ná, não pode ser, e 
passado uns segundos vejo um lombo daqueles por que ansiamos nas noites de lua em 
que (des)esperamos nos palanques: um senhor javali, não muito grande, sessenta ou 
setenta quilos com uma cabeça imponente, redondo de corpo e um pêlo soberbo. Fiz 
sinal ao Paulo para se chegar devagarinho e ali ficámos os dois a contemplar o javali que 
não nos deu a mínima atenção. Eu a babar e o Paulo a babar e a tirar fotografias.  
Continuámos, entrámos no carro e fomos devagarinho novamente em direcção ao Vale. 
Ainda não tínhamos feito trezentos metros e outra fêmea na encosta. Saio do carro, armo 
o arco, 35 metros, disparo. O tiro saiu por baixo e a fêmea saiu por cima que nem foguete. 
Flecha nem vê-la, foi a primeira baixa. Desta vez continuei, já com a flecha no arco ao 
lado do carro até chegar ao Vale. Estava lá um grupinho interessante, duas fêmeas, um 
vareto que não dava para atirar e um vareto, segundo o Vítor, da mesma idade mas sem 
cornos. 31 metros, tiro quase a direito, vejo a flecha ir certinha na direcção correcta, os 
bichos a fugirem e a pararem cem metros à frente. O Paulo e o Vítor com os binóculos 
dizem-me que estão todos bem, e eles também o acham porque se foram embora 
calmamente. Flecha desaparecida, e vão duas! O dia está a correr bem! 
Subimos à parte de cima do Vale e fazemos a parte norte da Tapada, só para ver como 
estavam as coisas, pois a meio do dia a maior parte dos bichos estão metidos nos vales. 
Demos a parte da manhã por encerrada e fomos almoçar ao Gradil. 
 

 
 

 



 
 
Depois de almoço o caminho foi o mesmo, sempre a vê-los afastarem-se. Ao chegar 
novamente ao Vale da Guarda, havia dois ou três bichos que nem olharam para o carro e 
aproveitei para sair e fiquei por trás de uns carvalhos grandes. À minha frente estavam 
duas fêmeas com juvenis e um bom macho. Estava à espera que se aproximassem mais, 
até aos trinta metros se possível, quando pelo canto do olho percebo movimento. Viro a 
cabeça devagarinho e outro grupo que entra vindo por trás de mim. Nem me atrevo 
mexer. Pode ser que passem e não dêem por mim. Não deram, mas era só uma questão 
de tempo. Abri o arco, calculei que a fêmea mais perto estivesse a cerca de 30 metros, 
apontei e disparei.  
TOC! Matei um carvalho! Tiro em cheio mesmo no meio do tronco. Dos gamos só a poeira 
que levantaram. Atravessei a ribeira para chegar ao carvalho, mas como a árvore afinal 
estava de boa saúde não me devolveu a ponta que partiu pela rosca. É uma recordação 
para os arqueólogos futuros. 
Já estava a pensar em ir à bruxa, porque sei que apesar de tudo não atiro assim tão mal, 
e o dia, do ponto de vista de tiro, estava a ser uma verdadeira bodega. 
Como são quase quatro e meia decidimos voltar devagar ao Celebredo e dar por 
encerrado o dia. Estamos a meio caminho quando aparece mais um grupo a meia 
encosta, e destacada estava uma boa fêmea. Distância 47 metros, ajusto a mira, disparo 
e vejo a fêmea saltar e fugir. Outra vez? Sei que o tiro era comprido, mas… 
Subo a encosta para recuperar a flecha, o Vítor sobe comigo e diz que o tiro até parecia 
bom. Chego ao pé da flecha que está cravada no chão, por trás do sítio onde estava a 
fêmea e a flecha parece limpinha, mas o Vítor diz que lhe tocou, porque tinha um(!) pêlo 
agarrado. Arranco a flecha do chão, cheiro-a e não há dúvida: deu-lhe! Observámos com 
mais atenção e as penas também têm marcas de sangue. O Paulo, com aqueles olhos 
que Deus lhe deu olha em volta e diz: está aqui sangue. O Vítor segue-o e também dá 
com sangue. 
Confesso que de todo o rasto de sangue que seguimos só consegui dar com duas ou três 
gotas que lhes escaparam. Dois pisteiros de mão cheia. Um por profissão, outro por 
gosto. Sim senhor! Mas chegámos a um ponto em que o rasto desapareceu. Voltas, mais 
voltas, volta atrás e nada. Só com cão.  



O Vítor foi buscar uma cadela teckel do director da Tapada. Nós ficámos por ali. Chegou a 
Pica, velhinha, segundo ele mimada, prognata, com uma mão a ir para ali e outra para 
acolá, com dois sopros no coração e pusemo-la no rasto. Tuc, tuc, tuc com andar típico 
de teckel lá seguiu direitinha até um ponto onde se perdeu. É normal. A tapada é 
percorrida por centenas de bichos e os rastos sobrepõe-se.  
É como dizer a um cão em plena Rua Augusta: encontra-me um homem com 1,65 metros 
e que calce 38! 
O Paulo então sugeriu pôr a cadela no princípio do rasto para ela o seguir. Assim se fez, 
com a boa da Pica a seguir alegremente o rasto e a refazer o caminho todo que tinha 
feito. 
Na parte final, em vez de descer o caminho por onde tinha ido anteriormente, seguiu em 
frente. O Vítor que a levava à trela, exclamou: está aqui sangue é por aqui! Nem cem 
metros à frente numa dobra do terreno a cadela começa a ladrar e lá estava a fêmea. 
Sem a sua ajuda não a teríamos recuperado. Grande Pica, merece a reforma. 
Um tiro um pouco baixo, mas que lhe furou os dois pulmões. Ainda fugiu durante uns 
bons quinhentos metros até darmos com ela. O Paulo acabou de a rematar. Pesada deu 
18 quilos de carcaça, pelo que inteira rondava os 34, 35 quilos.  
E penso que o Paulo viu porque dizemos que a Tapada é um sítio especial. 
 

 

 



 
 

 
 
Só me resta agradecer ao Vítor pelo trabalho incansável, ao Paulo pela companhia, pelo 
trabalho de pisteiro e pelas fotografias, e à Pica que honra a raça. 
 
José Franco 


