
 
 
Caro José Franco, caro Diogo, confrades e amigos: 
É evidente que este post é uma resposta ao excelente texto do Diogo, neste blog, e a 
respeito dos caçadores...ou matadores. 
 
Que os há... há. Ambas as espécies, e (não me levem a mal) híbridos de ambas! 
Uns, prezam a morte, a captura. Outros, prezam o lance. Outros ainda, prezam o acto de 
caça no seu todo. Quer haja ou não haja morte. 
O meu conselho, para os primeiros, é o mesmo do Diogo, que comprem uma carabina... 
E isto porque caçar com arco recurvo ou compound, ou com besta, é mais indicado para 
os que gostam realmente de caçar. 
 
Por outro lado, quem aprecia realmente isto tem de ter muita paciência. E fé. E tem de 
saber esperar pelo momento próprio para finalizar o supremo acto de caça, quando todos 
os factores favorecem o disparo da flecha ou virotão. 
Porque quando tudo corre bem, não há amargos de boca nem recordações tristes. E 
neste caso, é melhor um pássaro a voar do que um apenas a sangrar... 
 
Tendo em conta a dificuldade inerente ao uso das nossas armas “de corda”, o treino é 
essencial. Mas mais necessário ainda é termos consciência das nossas limitações, como 
caçadores... e como atiradores. 
Embora compreenda perfeitamente o raciocínio do Diogo quando descreve uma caçada 
com um recurvo por parte dum caçador inexperiente, eu chego à conclusão que poderia 
fazer a mesma descrição, devidamente ajustada a um arco compound (complicação das 
miras, a luzinha das mesmas, o rangefinder, o peep, etc.). 
Para mim, a complicação inerente a esta forma de atirar torna-a impraticável para a 
minha maneira de caçar de espera e à noite...Só preciso de ver bem o javali, e que ele se 
ponha a jeito, dentro do que eu chamo a minha distância eficaz de tiro.  
Mas não é de métodos ou eficácia das diferentes armas que quero falar. 
O que pretendo transmitir é aquilo que todos devemos ter. 
Responsabilidade. 
E esta responsabilidade tem forçosamente de acompanhar um direito que conquistámos 
há muitos anos atrás, o de caçar com arco. E isso toca-me muito, porque eu estive lá a 
dar o pontapé de saída... 
Quando em 1976 fui ao Estádio Nacional, com o meu arco de caça Bear Minuteman, 
acabadinho de chegar dos States, para falar com aquela gente, com os grandes 
atiradores... fui recebido com risotas, porque ninguém sabia que se caçava com arco, e 
isso seria impossível aqui em Portugal (por acaso foram os mesmos que me bateram 
palmas, quando trouxe para Portugal a primeira medalha ganha em tiro com arco, e num 
europeu, e que provaram do primeiro javali abatido “oficiosamente” com arco aqui na 
terrinha)! 
Depois também se riram de mim no Alentejo, porque matar um javardo com arco era 
impossível... até que provei o contrário.  
Adiante. 
Falo na responsabilidade por causa do que vivi e passei, e porque acredito que a Caça 
tem a ver com essa mesma responsabilidade. Só assim é que esta tradição poderá 
sobreviver. 
Pois claro que concordo que temos que escolher a arma que nos serve. Seja ela qual for. 
E usá-la com a parcimónia e a responsabilidade que os tempos, e o Homem, exigem. 



Mas...  
Há-de haver sempre um “mas”...Poderemos ser responsáveis e extremamente eficientes 
no manejo dos nossos instrumentos de caça, nas circunstâncias do tiro, na escolha do 
momento de tiro, distância e selecção da presa, em suma, em tudo o que tem a ver com 
a caça... e sermos só matadores. 
Passar para o lado dos caçadores tem a ver com muito mais coisas. Tem a ver com boa 
educação, com o respeito pela Natureza no geral e as nossas presas em particular, com 
companheirismo e amizade, com partilha, com a constante aquisição de conhecimentos 
que nos fazem ser melhores. 
E tem a ver, claro, com o considerar a morte do animal apenas como o resultado 
possível, e obviamente desejado, daquela caçada que nos sabe sempre tão bem.   
 
Não quero dizer com isto que sou contra a caça de troféus.  
Bem pelo contrário, até a defendo, como instrumento de gestão do património 
cinegético; ao mesmo tempo, se vou caçar, porque não tentar bater-me com o melhor, 
com o mais sabido? 
Só saber que lá posso ir, já me compensa. 
 
Um abraço 
JB 


