
Caça de aproximação com arco 
 
A caça de aproximação com arco ou com besta é uma modalidade muito 
pouco tentada no nosso País, devido principalmente às dificuldades que 
apresenta e, consequentemente, ao pequeno número de peças cobradas. 
 
Ainda assim, um pequeno mas insistente grupo de fãs desta modalidade, 
palmilha periodicamente uns quantos quilómetros na esperança de 
encontrar, perseguir e emboscar algumas peças de caça, nomeadamente 
Coelhos, Gamos e Veados. 
 
Para os Coelhos um Arco Recurvo de força média - até 45Lbs é suficiente – 
permite praticar tiro instintivo, mesmo com a peça em movimento; se 
prefere atirar de longe – tiro apontado – ou emboscar-se e esperar que os 
Coelhos apareçam, então utilize um arco Compound pois terá seguramente 
maior sucesso. 
 
Em qualquer caso, utilize pontas de impacto, roupa silenciosa, talvez mesmo 
uns “pés de urso” sob as botas e, podendo escolher, evite terreno muito 
seco e com cascalho solto. 
 
Aproximar-se de um cervídeo já é outro assunto, pois todos os seus sentidos 
estão virados para a segurança; assim devemos tentar a aproximação em 
condições excepcionais, caso contrário é “tempo perdido”. 
 
A época ideal é no Outono, logo a seguir ás primeiras chuvas – terreno 
húmido, propício ao andar silencioso e relva fresca acabada de nascer para 
manter os animais entretidos, associado a uma floresta bastante fechada 
que permita aproximações a curta distância. 
 
Após localizar um grupo será obrigatório em primeiro lugar colocarmo-nos 
com o vento a nosso favor e se a manada estiver em andamento poderemos 
tentar colocarmo-nos na sua trajectória – se conseguir controlar a sua 
impaciência e os batimentos do seu coração…poderá ter uma hipótese de 
êxito. 
 
Se a densidade de efectivos for alta poderá sempre optar por colocar-se 
numa vala, ribeiro ou depressão no terreno que lhe permita atirar em várias 
direcções, camuflando o local com algumas giestas ou estevas e aguardar 
que os animais se acerquem até à distância de tiro ou, para acelerar o 
acontecimento, solicitar a um ou dois amigos para rodearem a caça por trás 
e “empurrarem” a mesma na sua direcção. 
 
Se por vezes “vier de mãos a abanar” (como me acontece a mim quase 
sempre…), insista, pois a caça não é só matar… 
 
Augusto Pires (publicado em “Saber de Caça” na edição de Dezembro.09) 
 
PS. …melhor local para treino de caça de aproximação aos Cervídeos: 
Tapada de Mafra (!) 
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