
2011/2012 Esperas nocturnas aos Javalis

ALCÁCER DO SAL Herdade Vale dos Reis a 90km de Lisboa; ZCT com cerca de 3700ha, mata com Sobreiros, Azinheiras, Pinheiros e Eucaliptos
cada: 50,00 € 4/5 Cevadouros a rodar…

máx.200€-
ver Nota

Gestor: Custódio Ezequiel 925721866

Guardas: Correia 967277738; Laureano 965194159
Marcações com Augusto Pires (917814216 ou 1gcabp@gmail.com)
Nota: a partir de Junho 2012 nova tabela de preços e penalizações:
Esperas nocturnas com arco/besta: 50€ (se atirar ou mesmo ferir...não paga mais nada!)
Se atirar e cobrar: + 100€ 
Penalização: Javalis até 40kg - 50€ (ou seja 50€ para caçar, 100€ pelo animal, + 50 penalização - total 200€ !)
Nota: se o porco cobrado for uma mãe com crias/a alimentar o arqueiro/besteiro pagará 100€ de penalização! - o 1gcabp considera 
esta regra como a número um das PROIBIÇÕES!

SERRA do AÇOR ZCM(s) com um total de 23.500ha de Serra - Pinhal, Eucalipto, Castanheiro, Carvalho, giestal, urzal, etc.
cada: 50,00 € Pernoitas em Grupo e marcações: programar directamente com o Gestor, Sr. Fausto 916426544 ou235729348 (casa)

1ª Espera nocturna...25,00€ pelas seguintes na mesma Lua 

AGOLADA DE BAIXO ZCT com 750ha de àrea cultivo, mata de Pinheiros, Eucalipto e Montado, açude da Agolada.
cada: 50,00 € (4 cevadouros - 2 palanques abertos, 2 no chão) - 

Gestor: Diogo Oliveira e Sousa (tlm.962732305) 
Marcações: com Augusto Pires (917814216) e/ou directo com o Gestor (com informação a AP).
Nota: Navalheiros c/3,5cm a 6cm +50€, com mais de 6cm +100€

Alojamento: 120,00 € Aluguer casa dos caçadores/dia (4 caçadores + 2 acompanhantes…máx.)

SABOIA ZCT na Zona de Odemira - Serra
cada: 60,00 € 7 Palanques

Marcações: com Augusto Pires (917814216) e/ou directo com o Gestor (com informação a AP).
Alojamento: 50€ ou 60€ por noite, por quarto duplo/peq.almoço incluído - Turismos Rurais entre os 5 e 10km da zona de caça.

PONTE DE SOR ZCT a 12km de Ponte de Sôr, perto da aldeia de Tornada, com 600ha de montado, eucalipto, pinheiro manso e bravo (toda a
herdade é floresta) Herdade de Marvila, a sul do aeródromo de Ponte de Sôr (quem vai de Montargil para P.de Sor, vira à esquerda
no limite do aeródromo...e encontra o portão da herdade a cerca de 1000m...

cada: 40,00 € 6 Cevadouros mantidos dinamicamente com 6 palanques e 1 Blind no chão; Nos meses de Novembro e Dezembro aconselha-se a
fazer as esperas nas "passagens" assinaladas, devido á "crença" dos porcos pela bolota…

(de 29.03 a
31.08)

Marcações com Augusto Pires (917814216); pedir de véspera ao Guarda Sr. Lourenço (914956773) para deixar o portão
aberto ou a chave no sítio habitual...
Esta Reserva destina-se principalmente á caça de espera nocturna e/ou de aproximação (Javali) e ao convívio entre os
Associados do 1gcabp dispersos pelo País - a casa está presentemente toda equipada com camas, móveis, louça,
electrodomesticos, água quente, lareira, caloríferos, frigorífico, grelhadores (electrico e a carvão), máq. Café, etc. e destina-
se a ser utilizada por qualquer associado (com as quotas em dia!), Família e/ou convidados durante os 10 dias de "lua"
mensais - se quiserem fazer caça de aproximação ao Javali deverão marcar com a devida antecedência (email ou
917814216) e poderão utilizar também nesse caso as instalações (gratuitamente...claro) - quando se juntam mais do que
um caçador, os presentes devem dividir os custos (comida, bebida) e "pagar" os banhos quentes (ver abaixo...)



O 1gcabp dispõe aí 1 casa totalmente equipada com Sala/Lareira/Cozinha, WC completo e 3 quartos (9 camas).
Cada banho quente: 1€ (colocar no mealheiro que se encontra na janela do WC), destina-se á compra do Gás. 
Dormida de cada acompanhante c/+ de 12 anos: 5€/noite; os caçadores associados não pagam dormida; os caçadores ainda não
associados pagam 5€ por cada dormida; comida e bebida a dividir por todos os presentes (haverá sempre um "responsável" por
cada F-d-S)
À saída da Herdade fechar SEMPRE a água (no exterior, á esquerda da porta de entrada) e o gás (soltar o conector nas garrafas
NOTA: os valores cobrados aos convidados e caçadores não-associados destinam-se a financiar o alimento e outros
custos da Reserva.
Não há limite de abate de Javalis...nem penalizações monetárias...se um associado ou convidado ferir ou cobrar uma mãe
c/crias ou a aleitar será simplesmente proibido de voltar.

LAGOALVA ZCT em Vale de Cavalos com cerca de 6000ha de Pinheiro, Eucalipto, Sobreiro e áreas de cultura - paúl grande (muitos patos...)
cada: 50,00 € 7 cevadouros com palanques, a 25m, + 2 palanques 1,2m altura c/blinds (amovíveis); 2 dias de Lua exclusivos para

Gestor: Jorge Pedro (tlm.962410929)
Marcações: com Augusto Pires (917814216) e/ou directo com o Gestor (com informação a AP).
Datas para esperas dentro dos 10 dias legalmente estabelecidos são informadas mês a mês com a devida antecedência; 2 dias de
exclusividade para caça com arco.
Os dias de exclusividade para caça c/arco/besta serão SEMPRE marcados com a condição de o Gestor se encontrar na ZCT no dia
seguinte (o que permitirá a procura do animal atirado durante a manhã seguinte)
Máximo 4 caçadores/dia - direito a um Javali por posto/por dia de espera! (100€ multa se houver transgressão); o Gestor coloca e
recolhe os caçadores.
Penalizações: listados ou farropos abaixo de 20kg: 20€; Porcas notoriamente grávidas, com crias ou a aleitar: 50€; Animal ferido e
não cobrado: 25€
Qualquer animal cobrado é pertença do caçador (ou do grupo de caçadores), independentemente da existência de troféu e do seu
tamanho (ver condições para caça c/arma de fogo); A ZCT providencia zona abrigada para o desmanche das reses,
preferentemente c/o animal pendurado.
Caça c/carabina: marcação de esperas individuais-50€, + 50€ se atirar, ferir ou cobrar - troféu com + de 3,5cm fora da boca - 150€

IMPORTANTE
Em todas as zonas de caça do Grupo o caçador tem direito a 1 rez por noite de espera - a decisão de partilha da carne
pertence ao caçador que o abateu.
Nas marcações tem prioridade quem marca primeiro (first come...first served); com excepção dos F-d-S em Ponte de Sor
(as marcações nesta ZCT em regime de fim-de-semana estarão sujeitas ao número de vezes que o associado já esteve


	Zonas

