
 
 

 

                  
 

 
 

 
 
 

DATA DA MONTARIA  /  /   LOCAL  
 

TIPO DE MONTARIA   Javalis  Mista, incluindo:  Javalis         Veados          Gamos         Muflões 
 

1. ENTIDADE ORGANIZADORA 
 

Nome da Organização:   
 

A entidade que organizou a montaria é concessionária/gestora da ZC?  SIM           NÃO 
 

2. ZONA DE CAÇA E MANCHA 
 

Nome da Zona de Caça:    
 

Tipo de Zona de Caça:    ZCT           ZCA         ZCM         ZCN 
 

Nome da Mancha:    Área mancha (ha)  
 

Tipo de Mancha:    ABERTA                CERCADA c/ rede cinegética               CERCADA c/ rede cinegética enterrada ou fixa ao chão    

 CERCADA c/ vedação eléctrica                                               MURADA     
 

A mancha foi monteada na época anterior?  SIM    NÃO                                         Há quantos anos não é a mancha monteada:  

 

3. POSTOS E SORTEIO 
 

N.º total de postos 
 
  

Preço/posto  
όŜǳǊƻǎύ 
 

 
 Quantas pessoas estima que tenham participado na montaria 

(monteiros, matilheiros, acompanhantes, organização, etc.) 
 

 

A organização impôs 
um cupo fixo por 
posto? 

 NÃO 

 SIM. Indique o cupo: 

CUPO Javali Veado Gamo Muflão 

Machos     

Fêmeas     
 

O sorteio foi claro e transparente?  SIM 

 NÃO. Indique a razão: 

 

 

 Todos os postos marcados foram a sorteio 

 Um mapa da mancha foi distribuído aos monteiros 

 Os postores caçaram 

 Existiam postos não marcados 

 Existiam postos reservados, mas foram comunicados 

 Existiam postos reservados, mas não foram comunicados 
 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPANTES 
 

Foi nomeado um Director de Montaria? 

  
NÃO  SIM. Indique o nome:   

 

 
Faça a sua apreciação sobre: 

Excelente Boa Razoável Má S/opinião 

 Mancha       

 Organização (cordialidade, seriedade, ética, empenhamento, capacidade organizativa)      

 Informações prestadas aos monteiros (cuidados a ter, aspectos logísticos, etc.)       

 Horários estabelecidos e duração da montaria (cumprimento, tempo de espera, etc.)      

 Trabalho dos postores (conhecimento da mancha, tipo de ajuda e de indicações, etc.)      

 Transporte dos monteiros e recolha das reses (meios, segurança, celeridade, etc.)      

 Segurança durante a montaria (cuidados na marcação dos postos, distanciamento, etc.)      

 Refeições (local, higiene, qualidade e quantidade dos alimentos, etc.)      
 

Os monteiros respeitaram em geral as normas de montaria e evidenciaram um comportamento ético?  SIM  NÃO 
 

Detectou algum aspecto que queira salientar 
pela positiva ou pela negativa? 

 NÃO 

 SIM. Indique qual: 

 

 
 
 
 
 

Ajude-nos a conhecer melhor a realidade das Montarias: o seu contributo é muitíssimo importante! 

Preencha a ficha com o máximo de informação que possa disponibilizar sobre a Montaria a que se 
refere. Caso não tenha resposta segura para alguma pergunta, deixe esse campo por preencher. 

Se puder, envie-nos, em folha à parte, uma crónica-relato sobre a montaria, contando os factos e 
as peripécias que achou interessantes. O melhor relato de Montaria remetido em tempo útil dará 
ao seu autor o direito a participar na Montaria do Clube Português de Monteiros. 
 

initiator:geral@clubemonteiros.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:beef5d7ccdc4a749a88f5c38c539256a



 
 
 

5. RESULTADOS 

RESES CAÇADAS Javali Veado Gamo Muflão 

 

 Indique, na medida do possível:  

Adultos 
Machos  

Total 
 

Total 
 

Total 
 

Total  
 N.º de «agarres»  

Fêmeas       N.º de tiros  

Juvenis      
 Maior n.º de reses abatidas num posto  

Total       

Indique ainda quantos dos machos adultos são:   
Notas:  

(1) Se não fôr possível/prático distinguir sexos e idades, indique apenas os totais 
(2) São troféus destacáveis os troféus potencialmente medalha e representativos 

Troféus destacáveis      
 
 

Foi possível escutar «ladras» frequentes?  SIM      NÃO 
 

A movimentação das reses permitiu avistamentos/disparos em todas as armadas?  SIM      NÃO 
 

Foi formado um «quadro de caça» no final da montaria?  SIM      SIM, embora tarde.     NÃO 
 

As reses caçadas foram alvo de exame por parte de veterinário ou pessoa habilitada?  SIM      NÃO     
 

Faça a sua apreciação sobre: Muito Boa Boa Razoável Má 

 Qualidade/quantidade de animais caçados face ao custo da montaria     

 Dignidade e cuidado na apresentação do quadro de caça     
 

6. MATILHAS 
 

N.º de matilhas:   Foram dadas a conhecer as matilhas presentes:  SIM    NÃO 
 

Qual a sua apreciação geral sobre o trabalho das matilhas?  MUITO BOM         BOM             RAZOÁVEL          MAU 
 

Considera o número de matilhas adequado à mancha?  SIM      NÃO 
 

Qual a sua apreciação sobre a composição das matilhas?  Equilíbrio entre os vários tipos de cães 

 Poucos cães de agarre (matilhas «ligeiras») 

 Demasiados cães de agarre (matilhas «pesadas»)       

 

 
 

Destacaram-se: NOME MATILHA OBSERVAÇÕES 

 Pela POSITIVA   

 Pela NEGATIVA   
 

7. OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Neste campo deverá colocar os comentários adicionais que julgue oportunos.  

 
 
 
 

 

8. FOTOGRAFIAS 
 

Caso tenha registado imagens da montaria, solicitamos que nos envie uma selecção das mesmas por via electrónica, para o e-mail do CPM 
(geral@clubedemonteiros.com), com identificação da montaria, data e local. 
 

9. AUTOR DO RELATO 
 

Nome:   
 

Telemóvel:   E-mail:  
 

As informações e opiniões aqui expressas, 
são relatadas na qualidade de: 

 MONTEIRO             MATILHEIRO                MEMBRO DA ORGANIZAÇÃO    
 OUTRA. Qual? _________________________________________________ 

 

É sócio do CPM? 
 SIM       

 NÃO 

Caso não seja sócio, gostaria de receber mais informação sobre o CPM, 
sobre as condições para ser sócio e bem como as vantagens que poderá ter?  

 SIM 

 NÃO 
 

 
Todas as informações por mim remetidas são verdadeiras e o seu uso está limitado ao CPM, que as poderá tratar para efeitos estatísticos. 

Data   /  /    

 

 
 

 

Envie esta ficha por via postal, por fax ou por e-mail para: 
CPM – Clube Português de Monteiros / Associação Nacional de Caça Maior 

Rua Mestre Lima de Freitas, n.º 1 – 5º piso - 1549-012 Lisboa 
Telefone/Fax: 217100030        

E-mail: geral@clubedemonteiros.com 

mailto:geral@clubedemonteiros.com
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