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CONDIÇÕES DE CANDIDATURA E DE EXERCÍCIO DA CAÇA EM ZCM
ÉPOCA VENATÓRIA 20 08 / 20 09

ZONA DE CAÇA MUNICIPAL De Alqueidão da Serra (Proc. n.º 4679 DRGF)
LOCALIZAÇÃO: Município(s)  Porto de Mós Freguesia(s) Alqueidão da Serra
Entidade Gestora da ZCM :  Clube de Caça Pesca e Tiro das Freguesias de Alqueidão da Serra e Reguengo do Fétal

Período(s)
de inscrição Sorteio(s) público Inscrição 

colectiva Taxa diárias/tipo autorização(€)Espécies ou grupo de 
espécies 

Processo
de caça

Dias de caça
a) Domingos e 
Quintas Feiras
b) Domingos

N.º de 
jornadas 
diárias

Limite 
diário

de abate/ 
caçador Início Fim Data Hora Não Sim A B C D

% Diária 
/tipo 

caçador

a) Coelho - bravo
a) Perdiz - vermelha
b)Tordos
b)Galinhola

Salto
Salto

Espera
Salto

 16/10/08 a 28/12/08
 26/10/08 a 14/12/08
 26/10/08 a 22/02/09 
 26/10/08 a 22/02/09

16
10
12
5

1
1
10
2

12/09/2008 22/09/2008 7/10/2008 21:00 X

  5,00
10,00
  5,00
  5,00

10,00
20,00
10,00
10,00

10,00
20,00
10,00
10,00

10,00
20,00
10,00
10,00

A -- 50%
B – 10%
C – 20% 
D – 20%

Espécies em cada grupo:  
Não X SimCaução no acto de inscrição:

Forma de pagamento:
Envio sob registo/ para: Entidade Clube de Caça Pesca e Tiro das Freguesias de Alqueidão da Serra e Reguengo do Fétal 

Morada Edifício de Apoio Estrada Romana - Carreirancha 2 4 8 0 - 0 1 3 ALQUEIDÃO DA SERRA
Inscrições:
(em formulário modelo 
DGRF) Entregar directamente em: Sede do Clube Através do e-mail
Local de realização dos sorteios públicos Sede do Clube Local de consulta actas e listas www.fencaça.pt
Divulgação das candidaturas excluídas e do resultado dos sorteios no sítio da Internet:

Prazo de pagamento Até ao Sábado da data da caçada Meio pagamento Cheque ou numerárioLiquidação de taxas
Local Sede do Clube -
Telefone(s) 9 6 2 0 4 3 4 7 3 / Horário atendimento 21:00 às 22:00Informações
Outros meios

Dia anterior ao dia de
Sede do Clube Caçar das 21:00 - 22:00 horas

Local e hora de comparência dos caçadores 
contemplados com caçadas nos respectivos
dias de caça E

sp
éc

.

Lo
ca

l

H
or

a

Outras informações relevantes para divulgação
Horário da jornada da caça perdiz é das 8 às 12,30 / coelho das 8 às 12,30 e das 14 às 17 horas

Pub

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA E DE EXERCÍCIO DA CAÇA EM ZCM
ÉPOCA VENATÓRIA 20 08 / 20 09

ZONA DE CAÇA MUNICIPAL DE MONTEJUNTOS (Proc. n.º 4951 DRGF)
LOCALIZAÇÃO: Município(s)  ALANDROAL Freguesia(s) N.SRa. DA CONCEIÇÃO

Entidade Gestora da ZCM :  GRUPO DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE MONTEJUNTOS

Período(s)
de inscrição Sorteio(s) público Inscrição 

colectiva Taxa diárias/tipo autorização(€)Espécies ou grupo de espécies 
Process

o
de caça

Dias de caça
(datas)

N.º de 
jornadas 
diárias

Limite 
diário

de abate/ 
caçador Início Fim Data Hora Não Sim A B C D

% Diária 
/tipo 

caçador

Lebres Salto 05/10/08-31/12/08 30 1 X
Perdizes Salto 05/10/08-11/01/09 40 2 X
Coelho Salto 05/10/08-31/12/08 20 1 X
Galinhola Salto 26/10/08-28/02/09 10 3 X
Pombos E/S 05/10/08-28/02/09 40 25 X
Patos E/S 05/10/08-25/01/09 40 10 X
Tordos espera 26/10/08-28/02/09 40 50 X

10€ 20€ 20€ 30€

Raposa B/S 05/10/08-28/02/09 40 S/limite X 5€ 5€ 5€ 5€
Saca rabos B/S 05/10/08-28/02/09 40 S/limite X 5€ 5€ 5€ 5€
Javali espera 05/10/08-31/05/09 5 1 X 25€ 50€ 50€ 50€
Javali M 05/10/08-28/02/09 60 1

12/09/08 22/09/08 26/09/08 10H00

X 50€ 100€ 100€ 100€

A – 40%

B – 10%

C – 25%

D – 25%

Espécies em cada grupo:  
Não x Sim Para as espécies e nos montantes seguintes:Caução no acto de inscrição:

Forma de pagamento:
Envio sob registo/ para: Entidade Grupo Desportivo de Caça e Pesca de Montejuntos

Morada Largo do Posto nº3-Montejuntos 7 2 5 0 - 2 8 2 Capelins
Inscrições:
(em formulário modelo 
DGRF) Entregar directamente em: Sede da Associação Através do e-mail
Local de realização dos sorteios públicos Sede da Associação Local de consulta actas e listas
Divulgação das candidaturas excluídas e do resultado dos sorteios no sítio da Internet:

Prazo de pagamento No dia da Jornada de Caça Meio pagamentoLiquidação de taxas
Local Na sede da Associação -
Telefone(s) 9 6 6 0 0 9 5 0 2 / / Horário atendimentoInformações
Outros meios

Igual para todas as Espécies Largo do Posto nº3 - Montejuntos 06H00, para dar inicio ao
Sorteio da Jornada

Local e hora de comparência dos caçadores 
contemplados com caçadas nos respectivos
dias de caça Es

pé
c.

Lo
ca

l

Ho
ra

O acto venatório nesta ZCM só terá inicio no dia 05/10/2008. Com excepção das esperas ao Javali. O Sorteio público será 
efectuado para todas as espécies.Outras informações relevantes para divulgação
Nota: Todas as Jornadas têm inicio ao nascer do sol, e términos as 13H00, com excepção da caça aos Patos, espera e montaria.
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TRANSPORTES

Barraqueiro integra EasyBus e prevê
facturar €1 milhão no primeiro ano
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

O Grupo Barraqueiro integrou a
maioria do capital da empresa de
transporte personalizado EasyBus,
num investimento de meio milhão
de euros, que deverá gerar um mi-
lhão de euros de facturação em
2009. Além da Barraqueiro, tam-
bémoAutomóvelClubdePortugal
(ACP)eaequipadegestãodaEasy-
Busficaramaccionistasdaempresa.

Onegócio,queseráapresentado
ao início da tarde de hoje, visa não
só o reforço da oferta do grupo
dono da Rodoviária e da Fertagus,
entreoutras,mastambémpotenciar
o crescimento do mercado dos
transportes personalizados.

Comaconcretizaçãodestenegó-

cioa“nova”empresaprevê jáacria-
ção de 25 postos de trabalho direc-
tos,entreadministradores,motoris-
tas e hospedeiras, avançou Leonor
Gomes,administradoradaEasyBus,
ao Negócios.

EasyBus quer duplicar
frota e entrar no Porto
A empresa de transporte personali-
zado, que conta actualmente com
uma frota de 10 carrinhas, espera
queoincrementodaactividademo-
tivadopela integraçãonaBarraquei-
ro levea“umaumentode100%na
frota até ao final de 2009”, sendo
queestáaindaprevistaaentradano
mercado da cidade do Porto, pois
actualmente a EasyBus actua ape-
nas em Lisboa.

Além do negócio propriamente
dito,aBarraqueiroeaEasyBusapre-
sentam hoje também uma parceria
com oACP que permitirá à empre-
sa a oferta de novos serviços, como
por exemplo o transporte de crian-
çasapartirderecém-nascidos,ofer-
ta inédita em Portugal, segundo
adianta a própria EasyBus. Para
avançarcomesteserviçoaoperado-
racontoutambémcomacolabora-
çãodaVolskwagen,queequipouas
viaturas da empresa com o sistema
para transporte de crianças Isofix.

De acordo com a administrado-
ra da EasyBus, Leonor Gomes, o
segmento de negócio mais impor-
tante da empresa é o transporte es-
colare,porisso,agrandeapostanos
próximosmesesénoreforçodosou-
tros serviços oferecidos, como o
transporte para actividades extra-
curriculares, festas de aniversário,
jantares, despedidas de solteiro, ca-
samentos, actividades desportivas
ou transporte de luxo para empre-
sas e particulares.

A EasyBus nasceu em Outubro
de1998,tendosidopioneiranaofer-
ta de serviços de transporte perso-
nalizado para crianças – é seu o al-
vará número um para Transporte
Colectivo de Crianças.

Aquisição cria 25 empregos e deverá potenciar serviços de transporte personalizado

Humberto Pedrosa | Líder da Barraqueiro, empresa à qual não interessam as concessões que a Transdev/Joalto vão vender.

Pedro Aperta

Grupo quer que decisão sobre
Transdev sirva de exemplo
O Grupo Barraqueiro aplaudiu a
decisão da Autoridade da Concor-
rência (AdC) de dar “luz verde” à
uniãoentreaTransdev,queoperao
Metro do Porto, e a Joalto, um dos
maiores grupos de transporte de
passageiros português.“Congratu-
lamosadecisão”,apontouLuísCa-
baço Martins, administrador da
Barraqueiro,aoNegócios,lamentan-
do que igual“sorte”não tenha ca-
lhado à proposta de parceria entre
a sua empresa e aArriva para a ex-
ploração da travessia doTejo.

“Qualquer tipo de iniciativa de
fusão no sector destina-se a melho-
raroserviço,eeraessaanossa ideia
com a Arriva, negócio que foi mal
interpretado e ‘chumbado’ por de-

cisãopolítica”,apontouoresponsá-
vel, garantindo que no negócio“só
havia vantagens para o utilizador”
eque,apesardeteremsido“propos-
tosremédiosqueforamaceites”,de-
poisaAdC“voltouatrás”.Aindaso-
bre o tópico, Cabaço Martins lem-
brou que nem fazia sentido falar de
potenciais entraves à concorrência,
“poisosistematarifárioé integrado
e tem regras contratualizadas e de-
finidas legalmente, que não dão hi-
póteses a qualquer tipo de abuso”.

Este“chumbo”, em 2004, levou
a Barraqueiro a contestar a decisão
emtribunal,estando ainda à espera
dofinaldaanálisedaqueixa.“Espe-
ro que a aprovação da Trans-
dev/JoaltosirvaparaqueaAdCper-

cebaqueosobjectivosdastranspor-
tadorasnestesnegócios sãoaumen-
tar as sinergias e melhorar os servi-
ços,equeasentidadespercebamque
estas fusões sãonomelhor interesse
dos utilizadores”.

Concessões que vão ser vendidas
não interessam à Barraqueiro
Sobre as concessões que a Trans-
dev/Joalto vai ser obrigada a ceder
por decisão da AdC, Cabaço Mar-
tins risca o seu grupo como poten-
cial comprador.“Não temos qual-
quer interesse,logopossodizercom
certeza que não as queremos”. Em
causaestãosete ligaçõesregularesde
transporte rodoviário de passagei-
ros na Beira Litoral e Minho. FPC

O que é a
EasyBus
�Sector:Nasceuem1998efoi
pioneira no transporte perso-
nalizado de crianças.

�Frotaactual: 10 carrinhas.

�Serviços: Transporte no ano
lectivo,mastambémtemsolu-
çõesparaadultos,comotrans-
porteparaaniversáriosoudes-
pedidas de solteiro, etc...

25
Empregos
Acordo de ACP, EasyBus
e Barraqueiro cria 25
postos de trabalho.


