
ZO N A  D E  C AÇ A  N ACI O N A L  DA  CO NT E N DA

A Zona de Caça Nacional da Contenda 
é destino de eleição para a Caça Maior 
em Portugal. 

Ambiente, paisagem e diversidade 
florestal, em espaço aberto, 
conferem invulgar qualidade 
a um mosaico cultural e patrimonial 
ao dispor de todos os caçadores.

Partilhe connosco esta visão 
e venha conhecer a Contenda.

UM MUNDO. NO ALENTEJO.



onde a caça é maior 
A Zona de Caça Nacional da Contenda é um destino  
de eleição para a Caça Maior em Portugal.

A Herdade da Contenda, com 5.270 ha, situa-se  
no Concelho de Moura, margem esquerda do Guadiana,  
em zona de fronteira com Espanha e é propriedade  
da Câmara Municipal de Moura.

Na Zona de Caça Nacional encontra-se estabelecida  
a maior população de veados a nível nacional em áreas abertas, 
bem como populações muito relevantes de javali e muflão. 

De elevado património ambiental e paisagístico, riqueza 
faunística e florística, diversidade florestal a Herdade da 
Contenda constitui-se como um conjunto de rara beleza. 

 
A visão da Câmara Municipal de Moura para o futuro da 
Contenda baseia-se na preservação e valorização do elevado 
património instalado na propriedade, cujo aproveitamento 
deve obedecer a uma perspectiva holística e multicultural. 

O desafio colocado à gestão da Herdade da Contenda  
é compatibilizar a qualificação patrimonial com a promoção  
do desenvolvimento do concelho, num quadro de 
sustentabilidade da empresa municipal responsável pela 
gestão e de satisfação dos que usufruem deste património, 
nomeadamente os clientes da Zona de Caça Nacional. 

Visite-nos e venha caçar na Contenda

UM MUNDO. NO ALENTEJO.

PROGRAMA DE CAÇA MAIOR PARA 201516

 Esperas a javalis: luas de abril a julho.
 Aproximação ao muflão: todo o ano com exceção do verão 

(junho a setembro)
 Aproximação a veado: setembro e outubro
 Montarias a veado, javali e muflão: novembro e dezembro.
 Ganchos a javali, cervas e fêmeas de muflão: janeiro  

e fevereiro.

HERDADE DA CONTENDA, EMPRESA MUNICIPAL

Informações Programa de Caça 2015-16 (contactos):
E MAIL  geral@herdadedacontenda.pt
TELEFONE  [+351] 285 965 421
SITE  www.herdadedacontenda.pt


