
Esperas em blinds – prós e contras 

 

Estas linhas pretendem demonstrar a minha opinião pessoal do que foi, até agora, 

uma curta experiência de caça dentro de um blind. 

 

No passado dia 7 de Fevereiro desloquei-me à ZCT da Quinta da Lagoalva de Cima para 

fazer uma espera aos javalis. O meu posto era na transição de um eucaliptal para um 

montado de sobro, numa encosta encovada estando eu do lado do montado voltado 

para o eucaliptal. O cevadouro distanciava 23 m da minha posição, num plano abaixo 

do meu e cuja localização ficava a Oeste de mim, o palanque 4 a estrear por mim nessa 

noite. 

 

No local estava montado um blind de dimensão razoável e moderno, camuflado por 

fora e preto por dentro com 4 janelas de boa dimensão cruzadas pelas varas de 



suporte do dito. Lá dentro estava uma cadeira de plástico branco típica de esplanada 

de café. 

http://www.youtube.com/watch?v=agSC9Y63ykA&feature=youtu.be 

O vento nesse dia era previsto ser de Norte, mas devido à orografia do terreno que me 

circundava, este dançava incessantemente sem rumo certo nem direcção definida. 

Pelas 19h50 ouço restolhar dentro de eucaliptal e, sem problemas com o cagaçal que 

vinham a fazer, dois Sus se apresentaram a meia chapada em direcção à comida. A 

pouco mais de 10 m pararam nas sombras e de trás de umas varas de eucalipto 

achando que qualquer coisa estava fora do sítio. Ali ficaram em prospecção por 10 

minutos sem nunca se deixarem iluminar pelo luar. Valeu-me os binóculos para ir 

controlando o movimento das hostes. Conseguia ver as silhuetas. Eram bem jeitosos! 

Decidiram averiguar mais um pouco a causa da sensação que lhes estava a eriçar as 

cerdas e, numa breve deslocação um pouco mais para a minha direita, lá encontraram 

a essência do inimigo (eu!) soltando um característico e inconfundível ronronar, 

pondo-se a caminho sem grandes alaridos mas com muita desconfiança. 

Ora bem, entro então aqui com as minhas considerações sobre o próprio do blind. 

Estar dentro do blind é de facto muito confortável. Além de nos safar do frio, a cor 

preta do interior escurece de tal maneira o interior que nos é permitido alguma 

liberdade de movimentos sem com isso sermos detectados. Atirar pela janela também 

não faz confusão, a não ser que não se tenha altura para isso, ponto que deverá ter em 

conta quem o monta. Naquele caso, e comigo, tinha espaço suficiente para atirar 

sentado, já de pé era impossível pois batia com a cabeça no tecto. E só me era possível 

sentado pois a cadeira é alta suficiente para o permitir. Ponto a ter em conta – altura 

da cadeira. Uma pessoa de estatura mais reduzida não conseguiria atirar devido à 

horizontalidade da montagem. Para um caso desses e porque o cevadouro estava num 

plano mais baixo, o blind teria de ser montado pendendo para a frente. 

Para quem está habituado, como eu, a caçar sem blind’s, algumas coisas fazem falta: 

1. Vento – não me consegui aperceber de que lado soprava o vento a não ser por 

um borrifador de farinha que trago sempre comigo. Várias foram as vezes em 

http://www.youtube.com/watch?v=agSC9Y63ykA&feature=youtu.be


que conseguia sentir o cheiro do alcatrão de faia posto num cepo no cevadouro 

e quando olhava para as copas dos eucaliptos estas dobravam em sentido 

contrário. Lá punha eu a manita de fora para dar umas burrifadelas de farinha 

para o ar para tentar perceber a coisa… 

2. Barulhos – a percepção dos ruídos fica bastante limitada e enganadora. 

Enganadora porque, como só temos a janela da frente aberta, todos os sons 

têm tendência a ser aumentados dessa direcção, levando-nos a crer que algo 

mais se passa do que na realidade está a acontecer. Os dois porcos ficaram-se 

pela zona o suficientemente perto para os ouvir, até às 22h30. Fungadela aqui, 

sopradela ali, um galho a partir, umas passadas mais apressadas. Isto tudo me 

parecia vindo do lado de lá do cevadouro quando na realidade se estava a 

passar a uns 50 ou 70 metros para a direita. Se abrisse as janelas laterais (que 

experimentei) para ter melhor percepção da proveniência dos distúrbios, não 

só fazia corrente de ar, levando mais facilmente o meu cheiro, como a 

claridade da lua que por elas entrava eliminavam a camuflagem negra do 

interior. 

3. Visão – com toda esta envolvência de casulo, só se vê o que se passa à frente. 

Eu sou uma pessoa calma nas esperas mas não sou totalmente descontraída. 

Não sou do género de ver um porco a chegar ao cevadouro e dizer: “Olha, lá 

vem um…!” Eu fervo só de os sentir, de poder vê-los a chegar, de controlar os 

seus movimentos e esperar ansiosamente pelo clímax da coisa, mas sempre 

com muita calma. Algumas pessoas dizem-me que tenho muita experiencia. Já 

tenho alguma, mas o grande segredo é no controlo dos nervos, e isso foi, não 

só a caça ao longo destes 27 anos mas também as altas competições de tiro aos 

pratos. A minha mãe costumava-me dizer, quando por várias vezes me viu 

desempatar pódios, que ficava mais nervosa de não me ver nervoso do que 

propriamente com a competição. Eu gosto de explicar que sou como um pato 

na água: à superfície está tudo calmo, mas por baixo os pézinhos mexem 

freneticamente. Voltando à questão, não fui capaz de não estar com alguma 

tensão pelo simples facto de não conseguir mirar as redondezas. Aquele virar 

de olhar para tentar enxergar o que está a partir um galhito ali ao lado, ali não 

acontece. Simplesmente se espera que o porco surja como uma imagem na 



janela aberta. E bem que me pareciam que estavam mesmo do outro lado da 

portinhola. Lá me levantava para dar uma espreitadela! 

 

A favor reconheço que também tem coisas. Corta o vento, permite movimentos mais 

abrangentes e reduz o impacto do frio directo. Penso que o nosso odor também fique 

um pouco confinado. Estou convicto de que, sem blind, eles nunca tinham ido até 

onde foram… 

A noite acabou sem nunca mais os ver, ali, porque as linguiças dos primos deles 

estavam uma delícia! 

Abraço a todos e vá de continuar a busca. 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

PS: só por piada, vejam estas pequenas imagens do resultado da noite em que alguns 

corajosos (JB e eu) nos atrevemos a fazer uma espera!  

http://www.youtube.com/watch?v=Pq01ZNtwjk8&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=Pq01ZNtwjk8&feature=youtu.be

