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No arranque de uma nova época de tiro, é tempo de balanço e conhecer as principais novidades 
para 2015. Nesta edição falámos com Pedro Mota, presidente da Federação Portuguesa de Tiro 
com Armas de Caça, que nos revela em primeira mão o que vai mudar e quais as prioridades da 
FPTAC em 2015.

2015, um ano de mudança
Entrevista – Presidente da FPTAC

entrevista por:  Pedro Vitorino 
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Pela primeira vez, desde 2006, verificou-se em 2014 um 
aumento no número de inscrições/revalidações de licenças 
federativas, fruto de diversas iniciativas, nomeadamente da 

captação de atletas de outras modalidades de tiro

A
s várias contagens, taças e 
campeonatos nacionais das 
diferentes disciplinas de tiro 
contaram em 2014 com um 
incremento no número de ati-

radores comparativamente aos anos ante-
riores, mesmo tendo em conta a gravosa 
situação económica em que vivemos.

Caça & Cães de Caça (C&CC) – Que 
balanço faz das provas realizadas no 
ano que termina, relativamente ao 
número de atiradores presentes nos 
campeonatos nacionais e taças das 
diferentes disciplinas?

FPTAC - o número de praticantes foi 
crescente até à entrada em vigor da nova 
legislação sobre armas, munições, tiro des-
portivo e campos de tiro. o universo de 
atiradores efetivos, estava inflacionado por 
aqueles que recorriam ao registo na FptaC 
sempre que se tornava necessário renovar 
as licenças de uso e porte de arma de caça. 
Com a obrigatoriedade da atualização anual 
das licenças federativas dos atiradores ins-
critos, de imediato se verificou a redução 
desse número de praticantes. 

pela primeira vez, desde 2006, verificou-se 
em 2014 um aumento no número de inscri-
ções/revalidações de licenças federativas, 
fruto de diversas iniciativas, nomeadamente 
da captação de atletas de outras modalidades 
de tiro, e da presença da nossa instituição em 
eventos de grande notoriedade nacional.

o balanço final da época desportiva de 
2014 é bastante positivo, tendo em conta as 
dificuldades económico-financeiras sentidas 
por todos nós.

C&CC – Durante 2014 tivemos em 
Portugal  4 provas internacionais do 
calendário FITASC, entre as quais 
o Camp. do Mundo de Percurso de 
Caça, que segundo os observadores 
internacionais presentes nessa pro-
va foi um sucesso.

Observando o calendário dessa 
mesma federação internacional, veri-
ficamos que não há qualquer prova 
em Portugal em 2015. Qual o motivo 
de Portugal não ter qualquer prova 
internacional FITASC em 2015?

FPTAC –  Lamentavelmente foi retirada 
de portugal a realização do Campeonato 
da europa de Compak sporting 2015, e 
Campeonato do Mundo de Fosso Univer-
sal 2016, após aprovação dos mesmos 
por unanimidade na assembleia Geral da 
FitasC 2014, sem qualquer fundamento ou 
justificação por parte desta entidade, atitude 
que está a ser devidamente contestada nos 
meios próprios para o efeito. 

posteriormente, com a adesão da FptaC 
às novas disciplinas da FeDeCat (organi-
zação a que somos associados há mais de 
doze anos), a FitasC impôs uma suspensão 
à FptaC, alegando que deveríamos optar 
pela permanência numa ou noutra entidade 
internacional, e privando-nos dos nossos 
direitos de associada.

esta é uma situação que protestamos de 

forma veemente, e faremos valer os nossos 
direitos adquiridos ao longo de mais de 
quarenta anos de filiação na FitasC, mas 
julgamos justo dar aos atiradores a possibili-
dade de participação num leque de discipli-
nas mais abrangente, entendendo que esta 
apenas possibilitará o direito e a liberdade 
de escolha, não interferindo com qualquer 
organismo de tutela de tiro desportivo inter-
nacional. a adesão às novas disciplinas de 

no Campeonato do Mundo 2014, onde 
tivemos a infelicidade de ver o nosso atleta 
melhor classificado ser desclassificado devi-
do a uma falha de controlo de qualidade na 
produção das munições, foram atribuídos os 
primeiros três lugares; em 2015 serão distri-
buídos os restantes catorze possíveis para 
atletas europeus.

Desde 2013 que se tem vindo a elaborar 
um trabalho de apoio e preparação de atletas 

tutela da FeDeCat será uma mais valia para 
os clubes, que terão maiores probabilidades 
de realização de eventos de âmbito nacional 
e internacional, rentabilizando assim as suas 
instalações e investimentos, e desenvol-
vendo a economia local e do país. exemplo 
disso são o Campeonato da europa de tiro 
às ventoínhas “Fan 32”, o Campeonato do 
Mundo de sport FeDeCat, o Campeonato 
da europa / Final da taça do Mundo de tiro 
ao voo, e o Campeonato da europa de trap 
3, todos eles com realização prevista para 
portrugal em 2015.   

C&CC – Em 2015 entramos na 
“contagem final” para os Jogos 
Olímpicos 2016. Temos boas hipó-
teses para termos atiradores no 
Brasil? Que atiradores já estão a tra-
balhar para essa missão?

FPTAC - na realidade 2015 não é o início 
da contagem final, é o ano decisivo, uma vez 
que, a obtenção de lugares – quota places – 
só será possível nesta época desportiva.

com vista, à participação nos Jogos olímpi-
cos rio 2016, e esse trabalho será, não só 
continuado, como intensificado, a nível de 
estágios de preparação com vários atletas, 
competições, e participações internacionais 
em todas as provas que nos permitam obter 
os tão desejados lugares.

na sequência do trabalho que tem vindo 
a ser realizado, e dos resultados obtidos na 
época transata, os atletas José Manuel Bru-
no Faria e João paulo Matias azevedo serão 
elementos integrantes na equipa inicial de 
representação internacional, sendo o tercei-
ro elemento definido sob proposta do Corpo 
técnico da disciplina, e de acordo com um 
conjunto dos resultados obtidos em deter-
minadas competições nacionais. no entan-
to, mediante a apreciação e proposta do 
Corpo técnico da disciplina, existirá sempre 
a possibilidade de substituição de qualquer 
um dos dois atletas indicados como pré-
selecionados, caso se verifique manifesta 
queda de consistência de prestação, ou, 
outros atletas se distingam claramente nas 

O Percurso de Tiro Prático de Caça aproximou 
o tiro a um leque mais vasto de atletas, e teve 
em 2014 bastante recetividade.
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provas do calendário oficial. É importante real-
çar que, pela primeira vez se realizarão os Jogos 
europeus, em Baku (azerbaijão), e a FptaC 
estará representada nos dois lugares mascu-
linos possíveis, através de José Bruno Faria e 
João paulo azevedo, que os conquistaram face 
à sua classificação no ranking europeu 2014 
(15º e 23º, respetivamente). nesta competição 
estará em jogo um lugar para o Brasil.

Julgo que, com o trabalho realizado/progra-
mado, com o empenho dos atletas e dos técni-
cos envolvidos, temos muito boas hipóteses de 
estar presentes, e de concretizar um resultado 
de mérito nos Jogos olímpicos de 2016.

C&CC – A FPTAC já realizou uma 
prova de demonstração da disciplina 
TRAP 3. Fala-se ainda na implemen-
tação de novas disciplinas da FEDE-
CAT para 2015. Quais as principais 
novidades no calendário de 2015?

FPTAC – Conforme já referido, implemen-
taremos a prática das disciplinas de tiro às 
ventoínhas “Fan 32”, sport FeDeCat, e 
trap 3, também com a realização de eventos 
internacionais das mesmas em portugal.   

vamos incrementar as disciplinas olím-

picas, e continuaremos a praticar o Fosso 
Universal, o percurso de Caça, e o Compak 
sporting, com alterações que julgamos 
tornar mais interessantes as suas compe-
tições, nomeadamente através da redução 
do número de pratos atirados (que minimiza 
o custo das mesmas) e introdução de uma 
final a 25 pratos para os seis melhores atira-
dores da classificação geral, que dará maior 
espetacularidade aos eventos.

Continuaremos também a desenvolver 
a prática do percurso de tiro prático de 
Caça, que nos aproximou de um leque 
mais vasto de atletas, e tem tido bastante 
recetividade. 

C&CC – Em Portugal, entre as dis-
ciplinas olímpicas apenas o Fosso 
Olímpico tem representatividade. No 
entanto, na Europa verifica-se um 
aumento dos praticantes de Skeet, 
enquanto por cá esta disciplina con-
ta com poucos praticantes.

Quais os objetivos da FPTAC  
em relação ao Skeet e Double Trap?

FPTAC – Com a crise económica pela 
qual a europa está a passar, desportivamen-

te verifica-se a orientação dos escassos 
meios existentes para as disciplinas olím-
picas, sendo estas as de maior relevância 
e mais consideradas pelas entidades 
governamentais que apoiam a modalida-
de nos diversos países. 

também em portugal se sente essa 
necessidade e, dentro da dinâmica de 
fortalecimento das disciplinas olímpicas, 
será proposto a alguns atletas de elevado 
nível de outras disciplinas, a possibilidade 
de enveredarem pela prática do skeet e 
Double trap, comprometendo-se a FptaC 
a apoiar materialmente os mesmos.

C&CC – Temos verificado que as 
categorias de Juniores e Juvenis 
estão com um número bastante 
reduzido de atiradores. Há alguma 
solução para trazer os jovens de 
volta ao tiro com armas de caça?

FPTAC – a FptaC apresentou a sua 
candidatura ao ipDJ,ip para integração no 
programa nacional do Desporto para todos 
(pnDpt), delineando uma estratégia com o 
intuito de promover a prática desportiva, a 

Também em Portugal se sente 
essa necessidde e, dentro da 
dinâmica de fortalecimento 
das disciplinas olímpicas, 

será proposto a alguns 
atletas a possibilidade de 

enveredarem pela prática do 
Skeet e Doublem Trap

defesa dos hábitos de uma vida saudável, e 
a sensibilização da população em geral para 
princípios e valores que alicerçam o espírito 
desportivo e consolidam a vertente social e 
humana do indivíduo.

pretende-se criar condições de acesso à 
modalidade a toda a população, com espe-
cial incidência nos mais jovens e nos defi-
cientes, incentivando-os à prática desporti-
va. Uma vez incluída no referido programa, 
a FptaC abrirá candidaturas aos diversos 
clubes e associações existentes, para a 
constituição de escolas de tiro que cumpram 
os requisitos legais para o efeito, apoiando 
na vertente logística, humana e financeira, os 
que vierem a ser aprovados. 

É também nosso intuito ir às escolas pro-
mover o interesse junto dos mais novos pela 
nossa modalidade. 

precisamente pelo número reduzido, 
pela escassa diferença etária, e pela ine-
xistência do escalão Juvenis ano âmbito 
internacional, incluiremos este escalão 
em Juniores, continuando a dar especial 
atenção aos que já frequentam os campos 
de tiro desportivo com armas de caça, e 
assegurando a sua participação nos Cam-
peonatos da europa e do Mundo, sempre 
que o seu desempenho, mediante a apre-
ciação do Corpo técnico das disciplinas, 
a justifique. 

Os atletas José Bruno Faria e João Paulo Azevedo (na foto da esq. para a direita) serão elementos integrantes na equipa 
inicial de representação internacional na disciplina de Fosso Olímpico.

Para o Presidente da FPTAC “o balanço final de 2014 foi bastante positivo”.


