
Jornada inesquecível 

Foi no dia em que me inscrevi para tentar a minha sorte na caçada de um Gamo Troféu, que 

me mentalizei que o desafio agora era maior. Talvez o maior até hoje como arqueiro. Javali de 

espera tinha conseguido, veado de aproximação também e gamo selectivo já eram espécies 

que com sucesso constam das minhas jornadas de caça. Mas um Troféu é sempre mais 

exigente, não só pela dificuldade do terreno onde normalmente estes se encontram, como 

também pela escassez dos mesmos. 

Dia 23 de Setembro, ás 7:00h lá estava eu ao portão do Codeçal para iniciar aquela que seria 

uma jornada inesquecível. Acompanhado pelo Guia Diogo Lopes e o meu Amigo Francisco 

Marques, arrancamos para as zonas mais altas da Tapada, onde o vento era um aliado dos 

animais, que nos persentiam à distância, não só pelo olfato, mas também pelo som que o 

nosso caminhar provocava, pois apesar de já estarmos no fim de Setembro, a chuva ainda não 

tinha caído e a vegetação seca, denunciava-nos a qualquer passada. 

Depois de termos visualizado alguns exemplares, nenhum dos que até então avistamos me 

agradava. O relógio não parava e eu sabia que no fim da manhã a actividade dos gamos 

diminuía, só retomando ao final da tarde, reduzindo assim as minhas já de si escassas 

hipóteses.  

Procurávamos o som da ronca dos machos que apesar da altura do ano era muito ténue, 

consequência das fracas chuvas que marcam o virar do comportamento dos animais. 

Ao aproximarmo-nos de uma zona em que a arena dos machos servia para pouco mais que 

uma medição de vocalizações, avistei um Gamo que rapidamente defini como o meu 

objectivo. Recuámos e procurámos entrar na sua zona de forma a que o vento não nos 

denunciasse. Após circundarmos o cabeço onde ele estava, aparecemos por baixo e coloquei-

me a coberto de uma velha mina de água, onde podia preparar a aproximação definitiva. A 

distância que nos separava era de 35 metros, mas como estava num plano mais baixo e o 

Gamo tinha acabado de se deitar, procurei umas arvores que me permitissem chegar mais alto  

e o mais perto possível, que neste caso acabaria por ser os 32 metros a que fiz o disparo. Até 

esse momento, estive cerca de 30 minutos observando o comportamento do Gamo e dos 

outros que circundavam pela zona, pois não queria que outro animal, me localizasse e soasse o 

alarme que poria o meu alvo em fuga. Foi então que inicie cuidadosamente a aproximação 

com o objectivo de chamar a atenção ao meu Troféu, obrigando-o a levantar-se e nesse 

momento eu já estar preparado para disparar. Assim foi, coloquei-me, armei o arco com uma 

puxada suave e uma ancoragem decidida, comecei com sons de forma a que o animal me 

detetasse. Quando ele se levanta coloca-se de 3/4, olha para mim e sem hesitar, aponto e 

disparo. Logo nesse momento oiço o impacto na caixa torácica e vejo um imenso jorrar de 

sangue pelos dois flancos. Tinha a certeza que o tiro era mortal! 

Entre sorrisos e festejos contidos, deixei passar vinte minutos para que no caso de a eficácia do 

disparo não ser imediata, não ter que perseguir o animal ferido. 



Lá iniciei o acto de pisteiro, de um sangue que indicava um tiro de pulmão. Percorri cerca de 

70 metros em que a trajectória passava de uma subida para uma cada vez maior tendência de 

descida, sinal de que as forças estavam a faltar ao animal. 

Por fim vejo o meu Troféu, deitado imóvel e com um disparo mortal de colocação perfeita. Era 

um Gamo grande e muito bonito, com uma boa simetria e envergadura, uns estoques 

perfeitos e umas pontas na palma que ainda o embelezavam mais.  

Tudo nesta jornada tinha sido perfeito. O dia, a aproximação, o disparo, a companhia e aquele 

encanto que só os que tem uma ligação especial à Tapada de Mafra, sabem dar valor. 

Como uma imagem vale mais do que mil palavras, deixo aqui uma foto e o link para o vídeo. 

Gamo Troféu Mafra 2015 - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=H3i8UX9tlzc 

 

 

 

 

Saudações cinegéticas, 

https://www.youtube.com/watch?v=H3i8UX9tlzc

