
DEPARTAMENTO DE CONSERVA(AO DA NATUREZA E FLORESTAS DO NORTE 
Divisao de Ucendamento e Avalia~ao de Projetos 

CAMPO DE TREINO DE 

Para os devidos efeitos, que o Clube e Pesca de Ponte de com sede na 
de Camfonagem, Bar da Central de Camionagem, 4990-215 Ponte de Lima, 

de concelho de Ponte de lima, e a instalar um de 
Assodativa S. - Processo nQ. 

na freguesia de no 

- 0 campo de treino de cat;a, com uma area de 13 hectares, destina-se a 
todo o ano, de atividades de caracter venat6rio, de tiro com armas 
de ca<;:a, arco ou besta e cetraria e 
cativeiro. 

2- Este campo treino de ca<_;:a tem as seguintes 

Norte: campo de golfe 
Nascente: veda<;:ao do campo de golfe 
Sui: limite ZCA 
Poente: daZCA 

em 

3 - Cabe a entidade deste campo de treino de ca<;:a receber as 

1-\ 

de Treino de 

das at!vidades 
titu!ares de 

para exercfcio da caga no local e com os meios e orocessos usados. 

de aves de presa e de matnhas de caes de ca\_;a s6.J:'> autorizada aos que, 
83Q e 842. Decreto-Lel n.Q de 18 de na sua atua! 



reda~ao, as tiverem devidamente registados no Institute cia da Natureza e das 
os dies que ali trelnarem estarem devidamente licendados. 

6 - Neste campo de treino de cac;:a, poderao ser e abatidas as especies cinegeticas de 
ca<;:a menor criadas em previstas pela Portaria n)2 464/2001 de 08 de Maio e 
8 55.2 de 18 de e obedecendo a sua 

da cat;a. 

de cat;adores e o tempo que lhes cabe sera 
C>t"Yiar•rn do campo de treino cac;:a. 

8 - Os dies devem ser para o campo treino cat; a e so ser 
soltos quando se der inido ao treino. 

9 - Caso se verifique no 
esp<kies dnegeticas 

deste de Treino de Cat;a a captura de 
que ser entregues a uma de 

beneficencia. 

10- A a indemnizar os danos que, por 
causados nos terrenos vizinhos e nos proprios terrenos. 

11 - 0 nao cumprimento deste regu!amento e das diversas legais no da 
cas;a serao punidos nos termos da legis!a~;ao em podendo a entidade ou quem a 
represente no local, cancelar as autorizat;5es ja concecHdas ou recusar a entrada a anteriores 
infratores no de Treino de 

12- A sinaliza<;:ao do de Treino de 

de Ponte de Lima e o mesmo ""'"'·"'"' 
de acordo com a Portaria nQ. 
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