
Responsabilidade na hora do tiro 

 

Tenho andado às voltas sem saber como expor este tema mas penso que está na 

altura de todos considerarmos e pensarmos seriamente no assunto. Não sei se me vou 

conseguir explicar mas peço que tenham paciência. 

Em leitura de um documento escrito pelo amigo João Boavida: “RECURVOS, 

COMPOUNDS, BESTAS E ESPERAS AOS JAVALIS”, artigo disponível na página do 

material do nosso blog, muito bem escrito, de ideias pertinentes sobre as diferentes 

características gerais das diferentes armas e dos prós e contras de cada uma na hora 

do tiro, dei por mim a rever e viver o momento do tiro para interiorizar o exposto pelo 

João. 

O João transporta-nos para uma situação real de caça e, através da qualidade da sua 

pena, conseguimos viver e entender as suas conclusões. Mas falta algo… Na conclusão 

a que o João chega, o busílis da questão, como ele próprio refere, falta uma parte 

muito importante. A pergunta é: “Qual é o critério que usamos para escolher os nossos 

instrumentos?”  

As considerações que lhe seguem são estritamente sobre as eficiências e 

manuseamentos diários das armas, bem como todas as dificuldades técnicas 

envolvidas, e é aqui que eu gostaria de entrar com a minha fatia para completar este 

artigo do João. 

A responsabilidade na hora do tiro. 

Eu por mim falo, não sou crítico por malvadez mas gosto de ser construtivo e é com 

essa intenção e nesse sentido que vou tentar passar a experiência. 

Enquanto que estas diferentes armas são todas domináveis na hora de atirar a um 

alvo, com mais precisão ou menos, com mais treino ou menos, a verdade é que frente 

a um javali (quem diz javali poderá dizer veado e até qualquer outro animal) a coisa 

nemsempre se passa bem assim, e se assim for, alguma coisa está errada. 

Sem querer parecer egocêntrico, se só de mim poderei falar com toda a veracidade, 

então é da minha vida que vou dar a maioria dos exemplos. Com muito prazer sou 

caçador à 27 anos (tenho 32). Comecei cedo, com 5 anos, e até poderão dizer que, 

com essa idade, ainda não há percepção das coisas. Não é verdade. Aos 7 anos cobrei a 

minha primeira peça de caça, uma lebre. Não foi uma idade em que simplesmente ia 

acompanhar o meu pai, foi mais que isso, desde cedo. Na minha família a caça sempre 

foi encarada como uma forma de estar na vida, uma escola, um modo de viver. A 

maneira como caçamos, como encaramos as coisas, o respeito que temos pelos 

animais e pela natureza acaba por se reflectir na vivência com a sociedade. A caça 



ensina muita coisa e, se for vivida com bons critérios e exemplos, molda-nos como 

pessoas adultas e é uma escola de vida. 

Aos 9 anos comecei a caçar sozinho com uma calibre 20. Por sozinho entenda-se com 

uma espingarda a mim destinada, mas sempre acompanhado (excluindo pardais de 

pressão de ar). Aos 12 cobrei o meu primeiro javali e a partir daí a caça grossa teve um 

impacto grande na minha vida. Fui afortunado por ir a África aos 14 anos e de lá voltar 

aos 23. Basicamente passei, e passo, a vida a caçar, graças a Deus. Mas a ideia não é 

estar aqui a expor o meu currículo, nem conseguia pois para mim tudo é caça. A ideia é 

transmitir que, por muita experiência que uma pessoa tenha, perante um bicho, as 

nossas emoções alteram-se.  

Aos 9 anos, numa espera nocturna com o meu pai, no cevadouro dos Fios, vi entrar 

ainda cedo uma porca com listados. Eu estava em modo de mata e pressionei o meu 

pai para atirar fazendo ouvidos de mercador aos ensinamentos e razões que me 

transmitia e que o levavam a não atirar. Ao fim de tanto lhe moer a cabeça, achou que 

a melhor maneira de eu aprender era mesmo sentir na pele o mal que se podia fazer 

naquela situação, e assim fez. Atirou à porca, esta levou o tiro, correu para dentro dos 

eucaliptos e ali se finou. Eu estava num excitamento mas foi coisa de pouca dura. Fui 

incumbido de pistear o animal pelo rasto de sangue e quando o encontrei, a lição 

bateu-me como uma bofetada, sensação que nunca mais esqueci. A porca estava 

estendida de lado e os listados a mamar naquele corpo inanimado, cuja posição era 

convite a isso mesmo. Só saberá do que estou a falar quem já passou por isso. Fartei-

me de chorar! Houve toda uma doutrina que veio posteriormente e a lição foi 

aprendida. Aqueles listados morreram todos. Nos dias seguintes encontramos 2 

mortos na estrada, magros, esqueléticos, pareciam chupados de dentro para fora! 

Outro encontramos mais tarde já comido por necrófagos numa volta às perdizes, o 

quarto listado nunca o encontramos mas não sobreviveu com certeza. Aquela lição 

ensinou-me que devemos respeitar acima de tudo os animais e que o caçador é 

também o seu maior defensor e apaixonado. 

Ferir um animal é um dos pesadelos de qualquer caçador. Tem de ser. Muito do nosso 

respeito, da ética e da decisão de matar tem a ver com esta possibilidade. Tirar uma 

vida não deverá ser feito de ânimo leve, mas pior que isso é provocar sofrimento 

desnecessário.  

Claro está que nestes anos todos de caça muita coisa me aconteceu, azar todos temos, 

mas o que fazemos para os evitar não é menos importante. Não podemos deixar cair 

por terra a importância desta responsabilidade. 

Fazendo a ligação destas curtas histórias ao nosso desporto, quando escolhemos uma 

arma para caçar temos de adequar essa escolha ao tipo de caça que vamos fazer mas 

acima de tudo às nossas capacidades, capacidades essas que se vão desenvolvendo e 



evoluindo à medida que treinamos. A mim, uma besta não me diz nada. Cacei muitos 

anos de carabina em esperas e a transição para uma besta seria praticamente 

nenhuma. Optei pelo arco, todos concordamos que tem algo de atractivo, que nos 

transporta a uma infância, aos índios e cowboys, à simplicidade e à pureza do acto. 

Porquê começar com o compound? Não haja dúvidas de que todos nós gostamos de 

atirar aos porcos, ou dessa ideia pelo menos. Qualquer pessoa consegue atirar uma 

flecha na direcção de um porco, seja de besta, compound ou tradicional. E depois!? 

Depois vem a parte, que me parece, começa a ser menos lembrada. Qual é a nossa 

certeza de acertar mortalmente no animal? Quantos factores influenciam essa arma? 

Eu por mim falo, a mira do compound não me empata, o peep não empata, o range 

finder não empata, o disparador não empata, lido perfeitamente com todas essas 

coisas. Encontrei na complexidade do compound uma ferramenta que me assegura a 

parte mais importante de qualquer caçada: O Tiro. Uma caçada é composta por várias 

partes; muito resumidamente: o sonho, a preparação, a busca do animal, a preparação 

do tiro, o tiro, o pistear (ou não), o processamento e consumo da peça de caça e as 

memórias. Claro que isto tudo com a máxima segurança, mas isso é outro tema. 

Na minha perspectiva, o tiro é o acto que acarreta maior responsabilidade. Todas as 

outras são essenciais e podem até ser preferidas, mas o tiro é a única parte que 

envolve outro ser que não nós próprios. 

Há uns meses para cá tenho ponderado o uso de um recurvo para caçar. Tenho 

treinado bastante, o melhor que posso. Já fiz uma espera de recurvo, tive os porcos a 9 

metros durante mais de uma hora e o facto é que não atirei. Até podia ter arriscado, e 

tinha sido um risco bastante grande, mas na dúvida não atirei. Continuo a treinar e hei-

de conseguir. O que me fez não atirar foi falta de confiança na minha precisão e 

execução técnica do tiro. As emoções já sei eu controlar. 

Onde é que quero chegar. Hoje em dia tenho ouvido caçadores a dizer que vão optar 

pelo tradicional pois é mais puro e mais difícil/fácil. Alguns deles nunca mataram um 

javali, outros só o fizeram uma vez, caçam à 1 ano, estiveram na presença de porcos 3 

ou 4 vezes e acham que conseguem ter controlo suficiente nas emoções para que tudo 

corra bem?? Eu não duvido da capacidade de tiro de alguns deles, mas ao alvo. Frente 

a um javali a coisa muda de figura e aí já não ponho as mãos no fogo por ninguém.  

Com esta conversa toda dir-me-ão: que atire a primeira pedra quem nunca pecou! Não 

atiro certamente. Tenho os meus pesadelos e dissabores como todos. Não estou a 

julgar ninguém, só estou a tentar transmitir esta preocupação que me assola e 

transtorna pela importância do tema. 

Outro caçador, do qual não conheço o historial desportivo muito menos venatório, 

ouvi dizer que, numa espera que fez em minha casa, teve, depois de errar um pequeno 

a 18 m com compound, uns porcos enormes a uns 50 metros e que da próxima vez 



viria de besta para lhes poder atirar. Isto é absurdo! Não se admite. Eu não duvido que 

um besteiro de gabarito internacional, como ele apregoa ser, acerte numa carica a 50 

metros, eu sei que não sou capaz sem um reboque de sorte. A diferença é que ele está 

preocupado em atirar a um porco a 50 m, que só com muita muita mas mesmo muita 

sorte o consegue atingir mortalmente, e eu nem penso em atirar a essa distância. O 

que leva as pessoas a não pensar nos actos? Se querem matar arranjem uma carabina. 

A 100 m o porco está no chão e nem sequer vos sentiu o cheiro! Posso estar a parecer 

bruto mas a verdade é esta. Estas coisas estão a passar-se dentro do nosso grupo. 

Esta preocupação advém também muito do facto de receber caçadores. De ser gestor, 

no fundo, pois tem uma implicação directa comigo e uma vivência mais de perto. 

Vejamos se dou um exemplo: um caçador vem cá a casa e é colocado num local onde 

eu andei a trabalhar meses para que tudo corra bem. Os porcos andam sossegados e 

entram cedo. Este caçador, que de besta ou compound até já matou UM ou DOIS 

porcos nas 10 esperas que fez em toda a sua vida, está a experimentar uma arma 

nova. Foi atirador de competição de recurvo, faz robins e muches como ninguém a 35 

e mais metros . A sua técnica de tiro em provas 3D é infalível. Com os porcos à vista a 

sua respiração aumenta, não consegue controlar. A sua mente viaja e tenta processar 

toda a informação que lhe chega para poder tomar a decisão, não de atirar (já lá 

vamos) mas a qual atirar. Os porcos brigam-se pelo milho, ele tem dificuldade (e pouca 

experiência) para perceber se são fêmeas, se são novos, se estão paridas, se é macho, 

etc. Como só conseguimos fazer uma coisa conscientemente de cada vez, e não 

adianta dizer o contrário pois está mais que provado, ao tentar deslindar um a que 

possa atirar, a respiração…já era! Ainda mais aflito fica, pois quer atirar e sabe que se 

não se despachar eles vão embora (outro erro). O objectivo dele já não é apreciar a 

situação (caçar) mas sim atirar (matar). Já só pensa em atirar. Como está de recurvo 

não tem range finder. Nas provas é perito em medir distâncias a olho, mas de noite 

nada é igual, a cabeça tem tanta decisão para tomar que todas são tomadas de 

maneira pouco concreta e ofuscada, ou seja, nenhuma conscientemente correcta. Os 

porcos mexem, há um que se põe de lado por estar a mudar de posição, ele abre o 

arco, mas logo o porco, que estava só a mudar de posição, fica de rabo. Ele fecha o 

arco. A coisa começa a ficar complicada na cabeça. O tempo passa e ele já os está a 

imaginar a ir embora. Será que está aos mesmos 15 m que me pareciam há 5 

segundos? O porco muda de posição outra vez e, para acabar com aquilo, ele atira. A 

flecha acerta 10 cm ao lado (5 dedos, dos meus). Tiro de barriga ou pescoço. A 

adrenalina aumenta, há uma descarga e fica com a garganta fria e a boca seca. A cena 

começa a passar na mente, uma e outra e outra vez. Há a incerteza. Ele tenta visualizar 

o tiro para acalmar a consciência. Será que lhe dei bem? A flecha passou. Tenho de ir lá 

ver (outro erro).  

O gestor chega, faz as perguntas da praxe, agarra na flecha e esta cheira a tripa. 

Instala-se a dúvida. Seguem o rasto uma carrada de metros, este desaparece e porco… 



nada! Acaba assim a noite deste caçador. Mas para um gestor não acaba aí. Todos os 

dias que se seguem, enquanto se anda pelo campo, estamos sempre à procura de ver 

um cadáver, de sentir o cheiro a podre no ar, de ver necrófagos agrupados ou até 

mesmo de ver o porco, ferido e já sem noção de vida, a cambalear com destino 

inserto. Isto é triste. Custa muito. Encontrar uma carcaça podre e consumida a 100 m 

de um cevadouro porque nos disseram que, quando atiraram foi para assustar o porco 

e que o erraram propositadamente, não havia virotão porque este teria ressaltado e 

perdido no mato pois a besta faz velocidades da luz, é triste (com esta também 

aprendi). A cena é triste. Nem o gestor merece, nem o caçador, mas muito menos o 

javali. Ver um porco coxo de uma mão, sem conseguirmos fazer qualquer coisa, 

sabendo que tem uma ponta cravada lá dentro, é triste. Ter a possibilidade de uma 

doença na população devido a uma carcaça infectada é dramático. Quem paga esses 

custos? 

Eu, quando firo um javali, fico com a sensação de desrespeito e tristeza. Ainda para 

mais se for um erro por capricho meu, porque usei uma arma pouco adequada às 

minhas capacidades. Já me aconteceu e só não acontece a quem não anda cá, e para 

quem anda à pouco tempo, vai acontecer, não tenham ilusões. O mata tudo nunca 

apareceu e o ser humano, ao querer esticar a corda mais um bocadinho, às vezes dá 

um passo maior que a perna. 

Resumindo: apostem em armas que sejam o mais eficazes possível mas acima de tudo 

que se adequem à realidade e não à imaginação. O melhor atirador não é 

forçosamente bom caçador. Uma pessoa pode ser campeã do mundo e não saber 

atirar à caça. Acreditem, eu já passei por isso, eu já vi isso acontecer. Eu acredito no 

João, na questão do recurvo e até entendo, mas não esqueçamos que o João tem mais 

anos de caça em cima que a maioria, e muitos deles de arco na mão.  A sua capacidade 

de discernimento está bastante desenvolvida e aprumada para saber lidar com as 

emoções e com as situações, e mesmo assim juro que o João aprende todos os dias e 

que também erra e fere. Também acredito que o João é perfeitamente capaz de não 

atirar quando se apercebe que há qualquer coisa que não está a encaixar para que 

tudo possa correr bem. Caçar de recurvo não é para todos e temos de saber recuar 

antes de avançar depressa demais. Temos de ser conscientes. Temos de ser 

responsáveis e responsabilizados. Temos de ser caçadores.  

É nosso objectivo disfrutar da caçada mas é nosso dever ser o mais respeitadores 

possível, e escolher uma arma que não nos vai ajudar é uma falta de consciência e de 

respeito. Ganhemos calo, aprendamos a controlar emoções, passemos por tantas 

situações quanto possível para que a fome de atirar passe para segundo plano e, 

quando o culminar da cena não for perfeito, possamos recuar sem sentir remorso ou 

vergonha mas sim satisfação. Isto também é caça e da séria. Não deveria haver 



competição entre caçadores, só partilha, e se assim não for então a caça está 

condenada e acabará um dia.  

Pensem nisto. Se não concordarem tragam o assunto à baila. Sempre é melhor do que 

acontecer e ninguém falar nisso. 

Abraço a todos. 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

 

  

  

 


