
Tapada de Mafra 2/11/2011

Depois de uma noite de trabalho e de pouca chuva, rumo a casa já algo atrasado. De 
caminho! liga o Nuno Rosado, o meu acompanhante de caçada, que já estava na 
Proflecha.
Vou a casa buscar as coisas e ala para lá.

Rumamos a Mafra calmamente com a estrada encharcada, mas com a queda de alguns 
borrifos, e a conversa costumeira sobre o tema do costume (arcos e acessórios) e o olhar 
desconfiado do Maxx em relação ao Nuno.
Chegados a Mafra(ao portão da Tapada) e abrem-se as "portas do céu"! Bem, aquilo não 
era chover, aquilo era uma coisa como não tem explicação de bátegas de água.
Digo ao Nuno: bela previsão essa do só chove a partir das 13 h...
Lá entramos, e do lado direito de quem sobe vemos umas quantas fêmeas com um macho 
e dois 1ª cabeça. A estes pode-se atirar.
Chegamos ao largo da secretaria às 9.30, já lá estava o Guarda Ivo e o Vet.Diogo (já meus 
conhecidos da caçada do Sr.José Franco).
Peço ao Ivo para desligar a rega, ao que ele sorri e responde que começara a chover 
naquele momento.
Sair do carro e ir equipar,ou seja vestir as calças de impermeável, o casaco por cima da 
camisola de manga comprida e a bela da bota de borracha que foram logo comentadas 
pelo Nuno em ar de brincadeira com um : Meninos......
Tiro o meu adorado Destroyer mais três Mahyem montadas com blazer!com as respectivas 
spitfire de 125 gn e carrinha com eles.
Depois de termos navegado (pois aquilo era navegar não conduzir) uns 600 mts vemos á 
distância de uns 200 mts um bando de fêmeas com dois machos pelo meio.
Para-se a carrinha e lá vou eu praticamente a "nadar" pela berma e bem agachado a ver 
quando é que a água passava o cano das botas.
Quando já estava à distância "regulamentar" saco do RF de dentro do impermeavel e vejo 
a distância.
33 mts,33mts?????????? Merda de geringonça. Está a chover, mede mal a distância Se 
isto nao estiver a, pelo menos, 40 mts devo estar taralhoco de todo, raios partam a 
tecnologia! Quando um gajo precisa, só diz asneira.
Bem, flecha "nockada" abro o arco por detrás do plátano (é giro como nestas alturas os 
arcos parece que nem libras têem), dois passitos para o lado pin dos 40 mts na 
"pulmoeira".......penso nnnnnnnnnaaaaaaaaaa são é uns 45 mts não 40, pins dos 40 na 
coluna e lá vai ela.
A flecha faz a distância num flash, mas por cima do lombo uns 4 dedos... F*d***! Não 
acredito!! Falhei o bicho(que entretanto se tinha deslocado uns 20 mts de onde o tinha 
atirado a olhar para o local de impacto da flecha). Que nabo do caraças. O Rf bem dizia, 
tenho um belo de um Bushnell edição Chuck Adams e tenho que dar uma de esperto em 
não acreditar. Meu rico RF, bem tinha razão. Grande máquina.
Bem o pessoal que tinha assistido pergunta se o tinha atingido ao que conto o que se tinha 
passado.
Vamos buscar a flecha e a ponta está coberta de terra e de laminas abertas.
Voltamos à carrinha e lá vamos nós para um cabeço onde existe uma velha cerca. 
Deixamos o carro cá em baixo e progredimos! a pé, caminhamos uns 500 mts até ao 
cabeço sempre a ver umas fêmeas e uns macho que também nos vêem de distância bem 
segura.
Quando estou a uns 200 mts da cerca avisto o grupo de fêmeas do caminho onde me 
encontro para o topo de cabeço.
Volto à forma do encolhimento e progressão pé ante pé cerca de 20 mts até estar a uns 
100 mts delas. Saco do belo RF aponto e... todo marado. Bem, só me apeteceu gritar. 
Então não é que o raio da geringonça deixa de funcionar naquela altura??? Que fdp mais 



os sacanas que o fizeram (demoro cerca de 2 mnts de insultos aos tipos da Bushnell bem 
como a todos os seu ancestrais! e descendentes). E agora? Agora aguenta-te. Antes dos 
RF já se caçava. Devo ter acelarado o passo que as tipas vêem-me e ficam todas a olhar 
para mim.
Agora sim tou lixado. Vai-se tudo embora não tarda, se bem o pensei melhor elas o 
fizeram. 4ª a fundo e ala que se faz tarde.
Voltamos à carrinha, e la vamos nós, agora sem chuva. Chegamos a um cabeço vejo uma 
fêmea a uns 150 mts no caminho, saio bem baixinho e vou-me "aprochegando"; estou a 
uns 30 mts dela. Paro e ela olha para mim, fico que nem respiro, baixa a cabeça e começa 
a comer. Armo o arco, pin dos 30 na "caixa de velocidades". Lindo, mesmo no sítio, parece 
lá colado, nem mexe. Espremo o disparador e lá vai ela direitinha ao alvo.
Penso: lindo com eles na carrinha a verem, parece o youtube ao vivo, a flecha voa perfeita 
girando a manter a trajectória, que maravilha! Um tiro destes devia ir para os manuais. Que 
perfeição. Soberbo diria mesmo.
A!um metro do impacto a tipa salta para trás..........AAAAAAAAAAAAAHHHHHH......não 
pode ser, corre a meio gás para baixo á direita. Olho para o pessoal, está tudo de boca 
aberta. Ninguém acredita que se tenha desviado no último momento, já estavam todos a 
ve-la cravada nela.
Parecia o Matrix diz o Nuno.
Ponho outra flecha no intuito de lhe cortar caminho. Ando em passo acelerado encosta 
acima para a direita, vejo-a a 40 mts, penso: está longe, não vou atirar,!inquieta como está.
Surpresa das surpresas começa a caminhar em direcção à entrada do caminho que está a 
uns 25 mts de mim.
Espero. Vem calma, sobe o pequeno talude que dá para o caminho está a 3\4 e 
ligeiramente a subir, do melhor penso eu: a flecha vai passar por ti que ficas logo deste 
lado.
Armo o arco e ela olha para a direita e foge como quem viu o demo, era o Diogo que não 
aguentou a curiosodade e veio espreitar.
Pede desculpa com ar encavacado ao que sorri pelo ar dele.
Tudo de volta á carrinha e a falarmos de como a tipa se tinha desviado. Nova paragem: 
Taipas.
As Taipas são um sítio querençudo onde costumam estar calmamente a digerir a refeição. 
O carro fica a uns 200 mts como de costume e vou a pé, no caminho vejo dois machos e 
uma fêmea na beira da estrada.
Mau, isto vai ser complicado. Vou junto à berma em low profile do tipo ando quando acho 
que posso. Arrancam fêmeas a 30 mts de mim a correr na direcção das outras  e arranca 
tudo.
Sigo pela estrada a pensar na encosta à direita onde estiveram da última vez que cá estive 
(e onde o Diogo as tinha visto). Lá vou eu pé ante pé bem devagar agachado,quando 
chego á crista espreito,não vejo nada. Observo mais uma vez e vejo que estou a ser 
observado por um macho a uns 50mts lá em baixo e penso: e gajas não há?
Noto um movimento por detrás de um talude de pedras que me parecem a trinta metros, 
levanta a cabeça... fêmea. Belo, lá ver o que dá.
Baixo-me e toca a sirene do meio dia. Levanto-me outra vez colado á azinheira. O sacana 
do macho não tira os olhos de mim. Penso que está para arrancar a qualquer momento. 
Nisto aparece um grupo de fêmeas em aceleração (umas 8). Bem, tenho de me 
despachar. A minha levanta a cabeça a olhar para elas, só vejo metade do corpo. O macho 
sopra e ela vira-se e olha para ele.
Isto são uns 30 mts, tenho um talude de pedras e só vejo metade do bicho. O coração está 
muito "perto" das pedras portanto vai na pulmueira, além de que está ligeiramente virada, 
logo vai diafragma e tudo. Pin dos 30 na parte superior dos pulmões (pois os calhaus e as 
flechas não ligam bem).
Espremo o gatilho. Sai a flecha mas nem a vejo. Arranca tudo debandada geral com os 



"after burner" a todo o gás. Penso para mim : e que tal a pesca? Também é um desporto 
engraçado, onde já tens alguma experiência! ó nabo do caraças!
Bem tinha ouvido a flecha lá para baixo. Vou à procura, meço os passos até onde ela 
estava (mais concretamente ao talude, pois é um "degrauzito jeitoso" e ela estava logo a 
seguir) 20 passos...outra vez a mesma história! Raio dos bichos são mais pequenos que os 
veados a sério e parecem mais longe.
Olho para baixo vejo-a, nem mexe nem nada absolutamente imóvel. Raios, morreu de 
susto? não tem "buraco", que coisa estranha. Desço e junto ao pescoço vejo sangue 
arterial (muito claro, para quem não sabe).
Raios na garganta mas como, se estava a olhar para baixo? (isto das directas deixa um 
gajo um bocado lerdo) viro a cabeça e vejo a entrada. A da garganta é a saida observo que 
a spitfire lhe cortou a coluna, a traqueia e a carótida, (caga do século, para não dizer do 
milénio).
Secou-a logo ali desço a ver da flecha, aparece o Ivo.
- Então?
- Tá aí.
Olha incrédulo
- Ficou logo aqui. Grande tiro de sniper!
- De cagão! O que a matou foi o pin dos 20 que estava no pescoço.
O que for, mas que é um grande tiro, é.
!Chega o Diogo.
- Dr passe aí o óbito, sff.
- Bem, nem soube do que morreu.
- Comigo é assim. Não quero cá sofrimentos inúteis (rimo-nos todos).
Chega o Nuno
- Como é Sr Vilela?
- Está ai.
- Onde?
- Ali.
- Bem, granda tiro!
- Foi. Foi uma grande sorte .
!

Bem procurámos a flecha e nada, vejo que depois de atravessar a gamela ainda bateu 
numa azinheira arrancando-lhe um bocado.
Arrastamos a fêmea até ao caminho para!a carregar, volto com o Nuno á procura da flecha 
e encontro-a uns 80 mts espetada no chão a 80º.
!

Voltamos para a base, fotos, !estripamos o animal e vamos todos almoçar. Tema de 
conversa: o tiro e a sorte do mesmo hehehe.
!

De!resto os proformas do costume: esfolar e dividir a carne, !guias, pagamentos, etc.
Ainda tivemos tempo de ver a veia de bailarino do Ivo a fugir do Maxx (estando este 
convencido que o Ivo não era mais de que um reles ladrão, pois tinha levado a presa para 
uma casa e fechado a porta (o Diogo safou-se pois ia á frente e não o viu). É sempre bom 
ver como esta rapaziada está em forma e atenta AHAHAHAHAH.
!

O Gang: Eu, Nuno Rosado(acompanhante), Ivo(Guarda), Diogo (Veterinário), Maxx, que 
ficou no carro! e não foi necessário, devido á excelência do tiro do dono heheheh
!

Material: Destroyer 350 -73.9# com 29", flechas Carbon Express Mahyem hunter 350, 
pontas spitfire de 125 grn




