
Esperas/Convívio 8 a 11 Dez 2011 na Herdade de Marvila em Ponte de Sôr 

Na passada quinta-feira-8, o recém-chegado da Guiné Helder Bento encontrou-se comigo pelas 7:30hrs e, 
depois de carregar o Discovery, aí vamos nós para o fim de semana em Ponte de Sor. 

Mal chegámos, carregámos os baldes com a paparoca e alcatrão de faia e fomos passar revista aos 10 
cevadouros que nos últimos 15 dias o José Milício e eu andámos a preparar – alguns tinham as árvores 
marcadas dos “esfreganços” mas nenhum cevadouro estava mexido, ou seja, os nossos amigos Sus 
continuam grandemente interessados nas toneladas de bolota espalhadas pela Herdade. 

5ª Feira: noite boa mas muito fria(!) 

Helder: regresso pelas 11:00hrs sem ver nada...na manhã seguinte confirmamos que “eles” andaram lá, 
principalmente nas enormes banhas de barro... 

José Seyanda: escolheu ficar numa passagem “querençuda” (muito mexida) que tinhamos visto de manhã, 
dentro de um Blind dos grandes a 15m...vieram 6 porcos (1 mãe com 5 crias de 40 ou mais kg) pelo lado de 
fora da rede – quando chegaram á “passagem” a mãe pôs-se a disciplinar os filhos (parece que vinham a 
portar-se mal...!) e desatam todos a fugir para baixo, deixando o JS a ver navios – de manhã constactámos 
“montes” de pegadas de bom tamanho á volta do Blind, até parecia que vieram indagar o que era aquela 
casota...? 

6ª Feira: nevoeiro com fartura e ainda bastante frio... 

Helder: regresso pelas 10/10:30hrs depois de passar ½ hora a ouvi-los a “banharem-se” e a esfregarem-se 
nas árvores mais próximas das banhas (não conseguiu atirar por causa do nevoeiro e também da mira 4x32 
que tinha na nova Besta. No dia seguinte de manhã tivemos que “pincelar” as árvores outra vez pois 
estavam cobertas de barro... 

Filipe Coelho: foi para o mesmo local do JS e ás tantas (?) viu um porco “bom” vir do lado direito, passar-
lhe á frente e sair pelo lado esquerdo, sem sair pela rede...não teve oportunidade para atirar pois o dito 
cujo vinha em velocidade acelarada... 

Marco Pereira: foi para o nr. 2 (eucaliptos, palanque a 5m de altura) onde de manhã tinhamos visto que as 
árvores estavam todos “barradas” dos esfreganços “deles”, mas não teve sorte nenhuma... 

Sábado: algum nevoeiro e temperaturas mais amenas durante a noite... 

Depois do sorteio: 

Helder: nada... 

Tiago Lemos: nada até ás 11h e nadinha da meia-note e meia ás 2h... 

Carlos Gomes: ouviu muito barulho á direita do palanque (eucaliptal) mas nunca se chegaram á 
frente...talvez porque ressona muito alto ?! 

Agostinho: não ouviu nem viu nada... 

Marco Pereira: ficou no Blind junto á passagem onde já tinham ficado o JS e o FC e ás 11h arrumou a 
tralha, saiu do blind e, de arco preparado, encostou-se a um pequeno sobreiro ali perto que tinha umas 
ramas caídas em direcção á estrada – uns minutos depois sente vir um javali pela estrada...abre o arco e 



acompanha o porco até este parar num charco no meio da estrada...mesmo por detrás das tais ramas!!! - o 
dito cujo pára durante uns segundos (para beber?) e...volta para trás!!! deixando o nosso amigo Marco 
com um “ganda melão”...! 

Paulo António: teve o mesmo que os outros...nadinha. 

No sábado depois da ceia disseram-me que os camarões, o bacalhau e a mousse de chocolate estavam 
bons e eu acreditei... 

Os cevadouros ficaram carregadinhos de milho, girassol, manteiga de amendoim e anis, bem como alguns 
restos das nossas refeições no F-d-S e as árvores á volta dos cevadouros todas “pintadinhas” com o 
alcatrão de faia (?!); daqui a uns dias o José Milício vai lá dar “a volta” aos cevadouros repor o que fizer 
falta e na semana seguinte eu vou lá fazer o mesmo...esperando que, daqui a 20 dias a chuva já tenha 
amolecido e apodrecido a bolota no chão e os nossos amigos fiquem mais interessados na boa comidinha 
que lhes pusémos nos cevadouros... 

 

 

Boas Festas para todos & respectivas Famílias 
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