Zo n a d e C aç a N ac i o n a l da Co n t e n da

Programa de Caça Maior
2018-19

Zona de Caça Nacional da Contenda
Caçar na Contenda é usufruir do acesso a um espaço um espaço natural de rara beleza,
uma paisagem com forte identidade e diversidade ambiental.
Contamos aqui com a maior população de veados em regime aberto existente em
Portugal, e ainda com a presença de outras populações relevantes de caça maior,
nomeadamente o muflão e o javali.
A atual gestão da Contenda obedece a uma visão integrada, que se norteia por três
princípios fundamentais: preservação e valorização do património; sustentabilidade
da exploração; promoção do acesso e do usufruto da herdade de forma ordenada
e no interesse coletivo.
Foi recentemente renovada por mais 12 anos (até 2030) a transferência de gestão
da Zona de Caça Nacional da Contenda para o Município de Moura, o que nos confere
uma responsabilidade acrescida.
A melhoria da oferta de caça constitui um desafio exigente, que implica trabalho
qualificado e uma perspectiva de gestão de médio e longo prazo, com programação
ponderada do acesso aos recursos disponíveis.
Em nome da Administração da Herdade da Contenda damos-lhe a conhecer o nosso
Programa de Caça da Época de 2018-19, que é também um convite para que nos visite.
Tudo faremos para lhe assegurar boas jornadas de caça, sem deixar de ter presente
a incerteza que marca a atividade cinegética em ambiente natural e perante fauna bravia.
Visite-nos, venha caçar à Contenda.
Manuel Bio
Presidente do Conselho de Administração da Herdade da Contenda, e.m.
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Modalidades
de Caça

Datas
Realização

Veado de Aproximação
(Troféu)
Muflão de Aproximação
e Espera (Troféu)

Condições

Data Limite
Inscrições

Cupo

Taxa

20-08-2018 a 14-10-2018
3 dias /caçador

1 Veado

500€
(mais taxa por pontuação de Troféu)

Todo o ano
3 dias /caçador

1 Muflão macho

24-11-2018

2 Veados ou Muflões Machos
(sem limite pontuação);
3 Cervas;
3 Fêmeas de Muflão;
Javalis sem limite.

Montaria
Mancha a definir

12-01-2019

2 Veados ou Muflões Machos
(sem limite pontuação);
3 Cervas;
3 Fêmeas de Muflão;
Javalis sem limite.

Espera a Javali

Março a Julho
Direito de atirar
Em 3 das noites legalmente
a 1 Javali
autorizadas (datas a definir)

Montaria
Mancha a definir

1000€

(sem taxa por pontuação de Troféu)

450€

(sem taxa por pontuação de Troféu)

500€

(sem taxa por pontuação de Troféu)

270€

(mais taxa por pontuação de Troféu)

31-07-2018
14-09-2018

14-09-2018

14-09-2018

14-09-2018

Contactos

* Consultar Edital em: http://www.herdadedacontenda.pt/

geral@herdadedacontenda.pt
joao.cordovil@herdadedacontenda.pt
TEL. 285 965 421 · 967 026 503

troféus de 2017

Javali
Montaria de 25 Novembro de 2017
Homologado Bronze
Caçador José Eduardo Lopes Neno

Veado de Aproximação
12 de Setembro de 2017
Homologado Bronze
Caçador José Azinhais Velez

Muflão de Aproximação
9 de Março de 2017
Homologado Bronze
Caçador José Duarte Paulino

Veado de 12 de Setembro de 2017, com o caçador José Azinhais
Velez e o Gestor João Cordovil. Homologado Bronze.

Veado de 14 de Setembro de 2017, caçador João Corceiro.

