
30/01/2012 - Relatório mensal sobre o que se passa na Herdade de Marvila, 
Tornada, Ponte de Sor 

Ontem, dia 30 de Janeiro fui dormir á “nossa” ZCT em Ponte de Sor – rapei um frio logo á 
chegada, mas com a lareira acesa a coisa lá se compôs (obrigado pela lenha Srs.Nuno e Gonçalo 
Matias e J.Milício). 

Pelas 8:00h já estava a por o alcatrão de faia em banho maria (com os 2º que fez de noite o 
alcatrão parecia...alcatrão!) e a carregar o “jeep” com o milho e o girassol prós nossos 
bichinhos...e lá fui eu...sózinho...porque ninguém quis vir comigo... 

Comecei pelo 9 (Lagoa) e...estava limpinho, mamaram o milho todinho...mas não foram ao 
alcatrão (ver foto) 

 

De seguida passei ao 8 e constatei que estava “mexido”... mas pelo texugo; a máquina nã deu 
fotos porque estava orientada para o lado... 

No 7 os porcos afastaram o disco e as pedras, comeram tudo e, como sobremesa deram uma 
boa esfrega na arvorezinhas (ver foto). 

 



O 6 estava todo comidinho e esfregadinho e, pelo tamanho dos rastos deve andar por lá um 
“senhor bicho” (!), assim, deixei lá uma máquina para ver se registamos o evento numa das 
próximas noites...(ver as 2 fotos) 

 

Entre o 6 e o 5 há três passagens “crençudas” no arame e a “estrada” está toda picadinha de 
rastos de javali, pelo que resolvi fazer um cevadouro temporário numa delas para lá colocarmos 
um esperista dentro de um Blind (talvez já na próxima 6ª feira...?!) 

 

O 5 contou com duas árvores altamente esfregadas...mas não tocaram no cevadouro; o Sr. 
Lourenço disse-me que lhe contaram terem visto uns vinte porcos atravessar naquela zona...mas 
ele não os viu... 

 



O 4, o 3 e o 1 não foram visitados, mas no 2 comeram do mini-cevadouro e esfregaram-se (ou 
esfregou-se, acho que era só um...um primo do “Elvis”). 

 

 

Será que a raposa se esteve a esfregar no alcatrão? ná... 

No 10, para variar, estava comido (já não era comido há 3 meses ou mais...) e as pobrezinhas 
das 4 árvores estavam esfregadíssimas... 



 

 

Olhem só o pelo que o bicho deixou... 

E agora até para o mês que vem, que estes relatórios dão tanto trabalho a fazer como manter os 
cevadouros...! 

Boas esperas 

AP 


