
CAÇA AOS COELHOS 

Boas , cá estou mais uma vez para compartilhar mais um relato, desta vez, numa manhã de caça aos coelhos, e 

ao mesmo tempo  teste ao meu casaco “camo” artesanal.  Eram 7h e já estava no local onde iria praticar umas 

possíveis aproximações aos coelhos, por corda no arco, samik vulcano, já ensinado pelo Filipe Augusto (ex dono) 

escolher as flechas e as pontas e por fim vestir o meu novo casaco “camo” construído por mim. 

Logo comecei a percorrer os terrenos em busca de coelhos, bastou percorrer uns 100mts e não tardou a ver 

dois a brincar ao longe, fiquei uns minutos a observar até começar a aproximação, lentamente fui me 

aproximando e tentando “confundir-me” com a natureza. Levei perto de meia hora até conseguir chegar a uns 

15mts, subi o arco lentamente, apontei e “zaxxx” mesmo na cabeça. 

Depois de recolher e guardar o animal para um 

possível ensopado, segui mais um pouco junto de 

um ribeiro onde observei um coelho sentado junto 

dumas silvas que já tinha captado o meu cheiro 

devido ao vento se encontrar a favor dele. Resolvi 

disparar estava a cerca de 30mts, e a flecha bateu 

por baixo. 

Recolhi a flecha e segui junto ao ribeiro na 

esperança de encontrar mais alguns coelhos, 

deparei que vinha um a saltitar na minha direcção 

fiquei em posição de disparar, e esperei que ele se 

aproximasse, chegou a 10mts de mim quando me 

pressentiu, mas já era tarde… disparei e “ zaxx “ 

mesmo pela barriga…começo a chegar há conclusão 

de que o casaco ficou bom. 

Andei mais um pouco chegando ao início de uma 

várzea, que tinha sido semeada de aveia há meses 

atrás, logo havia uns quantos coelhos a saltitar no 

restolho em busca de sementes a uns 90mts de 

mim, só me restava deslocar pelo interior duma 

vala que passava próximo de onde eles se estavam 

alimentar; o percurso levou cerca de meia hora, e 

consegui ter um a cerca de 23mts de mim, apontei 

lentamente, esperando que mudasse de posição 

pois encontrava-se de costas para mim, foi assim que disparei “zaxx”, em cheio correu um pouco com a flecha 

colocada nas costas caindo de seguida…  

 

 



Depois do disparo todos se assustaram onde dois deles 

correram em minha direcção parando depois junto de 

uns rosmaninhos, lentamente voltei a disparar isto a uns 

17mts mas talvez devido há flecha ter tocado nos 

rosmaninhos desviou a trajectória da flecha acabando 

por falhar. 

Recolhi o animal anterior e como estava com sede devido 

a ter esquecido a água no carro desloquei-me a uma 

fonte que estava próxima do local, reparei mesmo antes 

de chegar que estava um coelho a comer ervas frescas 

que cresciam na descarga da fonte, coloquei a fonte pela 

frente e fui me aproximando lentamente, disparei a uns 

15mts “zaxx” ficou alojada numa perna traseira, corri de 

imediato pois ele queria fugir com a flecha. 

Como a fome também já se fazia sentir e a carga já era 

razoável parti em direcção ao carro, ao passar junto a 

uma pequena horta deparei que dentro dela andavam 3 

coelhos a comer à grande como tinha muito pasto em 

volta da vedação da horta era fácil aproximar-me, estava 

a 20mts deles subi o corpo, procurei a posição e “zaxx”, 

bolas sai por baixo…baixei-me e aguardei um pouco em 

silêncio mas sempre com os coelhos debaixo de olho, 

pois ficaram assustados mas não fugiram, pouco depois 

voltaram a comer descontraidamente, apontei 

novamente agora a uns 17mts e “zaxx” na coluna ficando sem movimento nas patas de traz, mas como as novas 

tecnologias têm estes problemas de baterias, fiquei sem foto deste último…terminando assim a minha caçada 

aos coelhos e bastante satisfeito com o meu casaco “camo”…exemplo na foto em baixo 

Boas caçadas… 

 


