
1 

 

                                                                         
                                                                                                     

 

 

                                                    

CLUBE PORTUGUÊS DE MONTEIROS           
                   RELAT 

 
 
 
 

Normas de Montaria 
 

 

1. Na deslocação para o posto, deverá guardar-se o máximo silêncio, a arma descarregada e dentro 

da respetiva bolsa, seja a pé ou em viatura. 

 

2. É expressamente proibido utilizar zagalotes. Apenas poderá atirar com bala, seja com arma de cano 

liso ou estriado. 

 
3. Ao chegar ao posto que lhe foi designado considere-se em ato de caça, salvo indicação em contrário 

da organização. 

 

4. Como principio a “dobragem de postos” não é permitida. A presença de duas pessoas no posto, 

obriga a levar apenas uma arma. 

 

5. Ao chegar ao seu posto mostre-se claramente, mas em silêncio, aos ocupantes dos postos vizinhos, 

referenciando simultaneamente as suas posições. 

 

6. Respeite o campo de tiro dos outros, não cortando as reses e deixando cumprir (entrar) a caça. 

 

7. É expressamente proibido atirar a reses que tenham cães muito próximo ou em agarre. O não 

cumprimento desta regra é da total responsabilidade do Monteiro. 

 

8. Não atire a um animal que não esteja perfeitamente visível e identificado. 

 

9. Evite atirar muito longe. As probabilidades de êxito são pequenas e o perigo aumentado. Certifique-

se que na trajetória de tiro não porá ninguém em perigo. 

 

10. Não saia do seu posto. Se tiver de o fazer por alguma razão muito especial, faça-o na máxima 

segurança e mostrando-se aos companheiros. 

 

11. O abate de fêmeas seguidas de farroupos ou listados é interdito. No caso dos cervídeos, é proibido 

atirar a fêmeas ou varetos. 

 

12. O corte do troféu na mancha, durante ou no final da Montaria, não é permitido. 
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13. No caso de dois ou mais Monteiros terem atirado ao mesmo animal, o troféu pertence a quem lhe 

fez sangue em primeiro lugar. Qualquer duvida surgida será resolvida pelo Diretor de Montaria, de 

preferência no próprio local. A sua decisão é inapelável. 

 

14. O pistear um animal ferido é, em primeiro lugar, da responsabilidade do Monteiro. Caso não o faça, 

dificilmente poderá depois reclamar o respetivo troféu. 

 

15. É dever do Monteiro, tentar rematar uma rês que esteja a ser agarrada pelos cães, perto do seu 

posto e na ausência do matilheiro. O remate, nestas circunstâncias deve ser feito com faca e nunca 

com arma de fogo. 

 

16. É dever do Monteiro assinalar as reses abatidas no final da Montaria de modo a facilitar a sua 

posterior recolha. 

 

17. No final da Montaria assinalado ou não através de morteiro, não deverá abandonar o seu posto, 

devendo fazê-lo apenas e quando o postor da sua armada o vier recolher. 

 

18. Deixe o seu posto como o encontrou, ou seja, limpo. 

 

19. Durante a caçada é proibido o uso de telemóveis, exceto, em caso de emergência. 

 

20. Por decisão da Organização da Montaria ou do seu Diretor, poder-se-ão alterar algumas das normas 

anteriores, nomeadamente o nº. 2, 3, 11 e 12. 

 


