
Tapada de Mafra, 27 de Outubro de 2010-10-27 
 
Eram 8 da manhã quando cheguei à Tapada. Era o grande dia de estreia.  
 
Confirmada toda a documentação, lá nos pusemos na pick-up para iniciar a faena. Fui 
acompanhado pelo meu pai e pelo guia Victor, um sujeito novo mas muito conhecedor 
do terreno. A estratégia era simples. Dar uma volta de carro para tentar perceber onde 
andariam os animais e tentar aproximações a partir daí.  
Subimos cabeços e descemos vales. O sol estava a nascer pelo que todos sabíamos que 
as gamelas estariam a aproveitar os raios quentes no topo dos cabeços.  
 
Às 9 fiz a primeira aproximação que acabou num ladrar desconfiado por parte da presa. 
Mais duas ou três com o mesmo final e decidi que estava na altura de deixar o “cavalo” 
em silencio e dar às canetas.  
 
O mato é denso pelo que tinha de seguir pelas estradas mirando para as encostas. Às 
tantas damos de caras, numa esquina, com um grupo grande. As fêmeas, aí vão elas, e 
os machos, nem se importaram connosco. E eu a achar que estava a fazer o meu papel 
de silencioso na perfeição! Afinal os gajos não têm medo de nós!!!! Grande macacada! 
 
Decidi seguir sozinho encosta acima por um trilho florestal e deixar o meu pai na 
cavaqueira com o guia. Não deu em nada a incursão, uma vez que só lá estavam 
machos, mas os meus companheiros estiveram divertidos. Ao que parece um javali 
“grandinho” e curioso foi ver qual era o assunto da conversa. Adiante! Experimentei de 
tudo. Esperar enquanto os outros davam a volta, andar sem encontrar nada, enfim, as 
fêmeas ali não são fáceis. Ao todo devo ter feito umas 10 aproximações sem sequer 
puxar a corda à ferramenta! 
 No entanto quero referir uma aproximação inédita. Vejo uma fêmea a meia encosta e 
decido tentar aproximar-me. A meio caminho ouço barulho nas minhas costas, o que 
achei estranho, e quando me volto… tinha um javali a fazer uma aproximação…. a 
mim!!! Que raio! Xôôô!!! Não foges porquê? Ai se os teus primos lá de minha casa 
tivessem a tua coragem, eu era um homem feliz! Eu andava, ele andava também, eu 
parava e ele também. Era um típico turista curioso. Quando cheguei ao carro vinha a 
ralhar com ele porque acabou por afugentar a gamela, ao que fui informado que o dito, 
era a Fifi. A mascote da tapada. Malvada!  
 
Vamos ao que interessa. Primeiro, era a minha estreia, segundo, o meu pai estava com 
pressa e eu queria mesmo que ele assistisse. Decidi adoptar uma táctica pouco comum 
na minha conduta, mas para aquele fim, essencial. Usar o carro como camuflagem. 
Passei então a aproximar-me detrás do carro, e a coisa começou a correr bem. Errei duas 
fêmeas, uma por causa da pouca habilidade para medir distancias, passando a flecha por 
cima, e outra por a corda ter batido na manga do casaco levando a flecha a passar por 
baixo. Mas à terceira é de vez, e a 25 m a flecha entrou na espádua saindo atrás das 
costelas, pois a bicha estava enviezada. Trotou uns 40 m e terra com ela. Mais tarde 
confirmei que, além de algumas tripas, o figado, pulmões e artéria foram trespassados. 
 
Devo dizer que me ficou um amargo na boca pela maneira como consegui aproximar da 
presa, mas dias não são dias, e com pressa, foi a solução que encontrei. 
 
Grande abraço 



 
Diogo Oliveira e Sousa 
 

 
 

 
 

 


