
Ola pessoal, aqui estou mais uma vez para contar um pouco das minhas experiencias deste meu forte 

gosto, caçar com arco. Como já todos sabem matei um saca-rabos que de momento encontra-se aqui em 

casa a marcar presença.  

 

 



 

Só lamento não ter uns olhos decentes para lhe por, mas sou sincero por mais voltas que tenha dado pela 

internet não consigo encontrar loja onde comprar tal artigo já agora deixo o meu email se alguém souber 

ficava grato pela informação ( ouricoramalho@live.com.pt ) 

 

Aproveito também para contar um momento de caça que surgiu tipo relâmpago, estava eu a fazer o meu 

bom treino de 300flechas quando recebo uma chamada. Que dizia :_onde andas? Acabei de ver uma 

raposa aqui junto a umas galinhas deve estar feita com elas, tu não queres aqui passar?  Esta cega com as 

galinhas…. Vou já ai ter, minutos depois chego eu, não demorou a ver aquela matreira andava rede a cima 

rede a baixo em busca talvez dum sitio para passar, monto o martin jaguar recurvo e pego uma flecha  com 

ponta caseira, procuro a posição do vento e começo a deslocar-me lentamente por traz duns troncos de 

oliveira, assim que me pressentiu fugiu uns 15metros mas sempre com as galinhas no olhar, e lá volta ela 

rede a cima rede a baixo, mas desta vez já eu lá estava assim que se aproxima uns 18metros, uma puxada 

lenta e prova ai esta ponta feita de folha de serrote, não deve ter gostado pois deu um pulo ai de 1,5mts, 

foge o tiro saiu um pouco baixo, correu uns 15mts e caiu no chão a fazer piões, pensei já estas…….assim 

que la chego vejo um golpe numa perna que cortou o osso e um outro no peito…era um macho gordo que 

nem um arame he he he não havia ele de querer galinhas.  

Boas caçadas. 
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