
Esperas em Tramaga/Ponte de Sor 

Pois é, depois de uma ausência de quase 3 meses voltámos a Ponte de Sor para 
saudarmos os nossos “amigalhaços” Javalis. 

 

Fomos informados que tinha sido feita uma batida 2 semanas antes, e que muitos 
porcos fugiram para dentro da herdade – no Sábado-26 de manhã também foi 
realizada uma “enxota” na direcção da Herdade pelo que mais alguns bichinhos terão 
também entrado e, esperamos nós, ficado por lá... 

No Sábado-26 chegámos cedo e enquanto o Nuno Matias e o João Carlos davam um 
“arranjo á “mansão” o Gonçalo Matias e eu fomos alimentar os cevadouros (já lá 
tínhamos ido a 9 e 19 encher os bidons de 20L), contactando que “táva” quase tudo 
mexido, exceptuando-se o da cadeira de ferro e o do eucaliptal. 

Escolhemos os que nos pareceram mais “crençudos” e ás 17:00h lá fomos todos 
“esperar”: o João Carlos ficou no da “associativa”, o Gonçalo num novo, no Eucaliptal, 
o Nuno noutro novo no montado, dentro de um Blind (tem uma banhas espectaculares) 
e eu no “da casa”. 



 

Pelas 10:30h ouvi “ralhar” 2 vezes á minha direita e virei estátua durante quase uma 
hora...e, até á ½ noite não vieram – na manhã seguinte vimos que estiveram lá pelas 
1:15h – azar meu...sorte deles...são assim as esperas...! 

Fui recolher o João e o Gonçalo que não viram/ouviram nada e quando chegámos ao 
pé do Nuno este respondeu á nossa pergunta sacramental...”nada”? estiveram... 
estiveram...eram 8 e quase todos GRAAAANDES...hoje valeu a pena! 

E então contou a odisseia: quando chegaram, pelas 23h, espalharam-se pelas banhas 
e pela área onde tínhamos posto o disco e espalhado bastante milho nessa manhã e 
tentei abrir o arco dentro do blind mas não consegui, pelo que saí e andei 3 ou 4 
metros em direcção a eles. 

Quando estava já com o arco armado e a apontar para um bom porco que estava 
deitado na banha, á espera que ele se levantasse, ouvi um ronco nas minhas costas, 
assustei-me (estava a menos de 2m de mim) e...olhem, não deu para atirar nem a um 
nem a outro...o porco que estava ao pé de mim fugiu e debandaram todos, ficando a 
rondar a 70 ou 80m; mantive-me muito quieto ali em pé e passado uns minutos 
voltaram á zona do cevadouro e das banhas mas nunca se puseram a jeito de poder 
fazer um tiro decente...depois bazaram e nunca mais os vi... 

Ou seja, azar do Nuno...sorte dos porcos...são assim as esperas... 

De manhã ao refazermos os cevadouro constatámos que o cevadouro do Eucaliptal 
tinha sido visitado pelo Sr. Navalheiro, bem como o do palanque em madeira, junto á 
rede; nessa volta, sempre com chuva, o experimentado condutor do Toyota enterrou-
se e tivemos que pedir ajuda ao Sérgio que veio com o Jeep da casa...ficando também 
ele “enterrado”, valendo no final o tractor que, sem esforço aparente, nos “desenterrou” 
aos dois. 



 

 

 

 



O regresso já foi tardio pois o Nuno improvisou um almoço e só saímos da Herdade 
depois das 15:00h...para um viagem sem história mas regalados com um Fim-de-
Semana bem passado. 
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