
COMO É QUE TREINAMOS? 
 
Decerto que cada um de nós já criou um tipo de treino que lhe permite aproximar-se o 
mais possível da realidade da caça. 
Tenho a sorte de ter um corredor no jardim que me permite um tiro máximo de 24m, 
(sem perdão, pois se falhar o bastidor acerto no barbecue!!!), e com a ajuda da 
imaginação, até consigo fazer uns tiros bastantes desnivelados, muito parecidos com o 
que me poderá acontecer numa espera em tree-stand. 

 
Para conseguir bons resultados com o recurvo no chamado tiro instintivo, treino todos 
os dias, faça chuva ou faça sol, de dia e à noite, só com a iluminação ambiente, ou com 
o spotlight que por vezes coloco no arco. Distâncias? Dos 5 aos 24 metros, sem ordem 
pré-definida ou preferência; em pé, de joelhos e sentado, às vezes de cima dum escadote 
para obter inclinação. 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Não memorizo distâncias conscientemente. 
Não costumo disparar mais de 20 flechas por “sessão”, às vezes são só 8, de manhã, 
mais uma meia dúzia ao almoço, e outras tantas ao fim do dia ou à noite. Há ocasiões 
em que tenho que atirar mais, quando quero detectar problemas de afinação, etc. Quanto 
a mim, não é a quantidade de disparos que conta, mas sim a qualidade do tiro e a 
concentração que dedicamos a cada flecha largada... 
Umas vezes atiro ao meu javali 3D (feito em casa, que a crise não deixa gastar muito), 
outras atiro a um bastidor improvisado: dentro da parte debaixo do barbecue tenho a 
espuma dum velho sofá, para amortizar, e à frente um saco com restos de ethafoam, 
plástico, etc. Funciona. 
 
 
 

 
 
 



 
Na semana que antecede uma espera, tenho que trocar as pontas field de algumas 
flechas pelas Wensell que uso habitualmente, e treino muito dessa forma, atirando a 
bastidores que fiz usando um garrafão de 5l de água, completamente cheio de sacos de 
plástico comprimidos (não danifica pontas, mas segura a flecha q.b.), caixas de cartão 
cheias com o mesmo material, etc. 
 

 
 



 
Não haveria necessidade de maior, as minhas pontas de caça voam da mesma maneira 
que as field, descaindo apenas um pouco a partir dos 20m; de qualquer modo, acho que 
vale sempre a pena treinar com o material com que vamos caçar, completo! 
Quando posso, vou à quinta dum amigo nosso de modo a poder atirar em condições 
ainda mais realísticas, variando sempre o tipo de alvo, a distância de tiro, a inclinação... 
e as pontas judo ou as field (com uma pequena anilha entre a ponta e a flecha, mais 
larga que a ponta), fazem com que não se perca muito material. 
Força nos treinos; quando queremos, descobrimos sempre forma de o fazer...nem que 
seja no corredor do quintal de lá de casa. 
 E vocês, como é que fazem? 
JB 


