
Tordos com arco 
  
Quem começa por ler este titulo, vai parar um pouco para pensar…mas talvez quando 
terminar de ler todo o texto compreenda que não é uma coisa assim tão difícil. 
 
Tudo começou devido a uma conversa de amigos, onde aparecem sempre aqueles 
tipos que não respeitam os gostos dos outros e gostam de lançar todas aquelas piadas 
ignorantes, caça com arco isso é coisa de índios, um arco isso tem alguma vez força 
para caçar alguma coisa, então e com o arco matas o quê? Também matas tordos 
não?  
 
Mas foi mesmo essa, sim e porque não há de matar tordos! respondi eu. Ficou logo 
tudo a rir há gargalhada. Então pensei estes ignorantes ainda vão perceber que nem 
tudo e como eles pensam.  
 
Visto que estava a entrar a altura da chegada dos tordos, meti as mãos há obra. 
Comecei por arranjar um bom local onde os tordos se localizassem com abundância 
em busca de comida, de seguida fiz um aguardo com ramos e folhas que tivesse 
espaço interior para realizar tiros com o arco. Para que os tordos se habituassem ao 
aguardo e o vissem como um aglomerado de ramos existente ali todos os dias. Uma 
semana depois fui observar se continuavam a ir alimentar-se, ou se tinham estranhado 
o aguardo e decidido ir embora, mas estava tudo óptimo, continuavam a ir lá de forma 
natural.  
 
Então chegou a altura de os atrair ainda mais, como todos os caçadores sabem os 
tordos ao verem no local onde se alimentam um pedaço de terra mexido, dirigem-se de 
imediato em busca de algum invertebrado…Então remexi um pouco a terra, em forma 
de circulo a cerca de 12mts do aguardo e coloquei um uns pedaços de pau do tamanho 
dum palito espetados no centro do circulo, já no cimo nesses paus e com a ajuda de 
super cola3 colei asticot (bichos naturais das moscas e usados para a prática da 
pesca) ou seja o tordo pousava numa árvore, via a terra remexida dirigia-se em busca 
de comida, ao chegar à terra remexida iria ver os asticot e comer, iria tornar-se um 
hábito.  
 
Uma semana depois já estavam super habituados aos asticot, já pousavam logo 
directos na terra remexida. Chegou a altura. Fiz dumas pontas de treino umas pontas 
para aves com cerca de 10cm diâmetro. E no dia seguinte logo bem cedo coloquei-me 
dentro do aguardo. Assim que se fez dia não tardou a pousar o primeiro, arco reflex 
com 60lbs, puxei a corda atrás e zaaaxxx….em cheio, foi uns 15mts há frente da 
flecha, não tardou a pousar outro que sofreu o mesmo efeito, e assim sucessivamente. 
Em aproximadamente 5horas, falhei uns quantos e cobrei cinco. 
 
Em muitos casos conta mais a técnica e a inteligência da forma como se realizam as 
caçadas do que propriamente o ser um grande atirador. Só temos de ser mais 
inteligentes que os próprios animais. 



 
E eram uma vez cinco tordos 

 
 
 
Votos de boas caçadas. 
 
Sérgio Ramalho    


