
Concelho Cineget ico Munic ipa l  de Viana do Alente jo

Acta

Aos 14 d ias do mês de Abr i l  de 201t ,  pe las 14h30m, reuniu o Conselho Cinegét ico
Munic ipa l  de Viana do Alente jo,  na Câmara Munic ipa l ,  com a seguinte Ordem de
Trabalhos; :

-  Concessão da ZCT das Herdades do Garção e Mainete,  com uma área de 556,0625ha,
em que a ent idade requerente é Joaquim Miguel  Cabra l  Nunes Mexia,  com o processo
Ne Prov isór io  do processo S.21.11.AC -  1456L;

- Outros assuntos.

No in íc io  da  reun ião  ver i f i caram-se as  presenças  dos  membros  do  Conse lho :  o
representante da Confederação Nacional de Agricul tura, Sr.  José Luís Curto Banha, o
representante da Associação Nacionaldos Pequenos e Médios Agricul tores, Sr.  Joaquim Lopes
Branquinho, o representante da Associação de Caçadores de Aguiar,  Sr.  Alberto Pereira, o
representante da Autor idade Florestal  Nacional,  Sr.  Rui Correia e o representante de Junta de
Freguesia, o Tesoureiro da Junta de freguesia de Alcáçovas, Sr.  Luis Miguel Boteta. Veri f icou-se
a fal ta do representante da Associação de Caçadores de Viana do Alentejo, o Sr.  Casimiro
Cardoso Piacheco.

Lembrou o Sr.  Presidente do Conselho que a nomeação do membro Luis Miguel Boteta se
rea l i zou  na  Assemble ia  Mun ic ipa l  de  V iana do  A len te jo  de  d ia  30  de  Dezembro  de  2009.  A
recente al teração ao Conselho ainda não se encontra Publ icada em Portar ia no Diár io da
Repúbl ica, mas considerou o Presidente correcta a convocatór ia deste novo membro uma vez
que já  houve lugar  à  sua nomeação em Assemble ia  Mun ic ipa l .

Dando in íc io  aos  t raba lhos ,  passou-se  à  d iscussão da  Ordem de Traba lhos ,  ac ima
re fer ida ,  o  Sr .  Ru i  Cor re ia  d ispon ib i l i zou  a  in fo rmação sobre  o  p rocesso em d iscussão.
O Sr .  Josér  Lu is  Banha re fe r iu  que es te  p rocesso de  concessão da  ZCT das  Herdades do
Garção e  Maine te  i rá  d iv id i r  a  ZCA da Assoc iação de  Caçadores  e  Pescadores  "Os



Alcaçovenses", de cerca de 2600ha, e que esta divisão deverá exigir um novo processo
para um dos lados daZCA.
O Sr. Rui Correia explicou que este processo deu entrada a 18 de Fevereiro, mas que só
recentemente fo i  a l isado e que,  anal isando a car tograf ia ,  esta concessão i rá  separar  a
ZCA existente. Explicou que para haver desanexação deverá haver acordo entre ambas
as par tes.  Se não houver  acordo,  há uma das par tes que se mantém, uma outra par te
terá novo processo.
Assiste ravão ao Sr. Joaquim Miguel Cabral Nunes Mexia para estabelecer novo acordo
e para real izar  o  pedido de concessão da ZCT por  haver  mudança de propr ie tár io  da
Herdade de Garção e para estabelecer  novo acordo.  O mesmo não se considera da
par te do propr ie tár io  da Herdade de Mainete,  o  Sr .  Marques Ferre i ra ,  por  não ter
exist ido alteração do proprietário, por exist ir ainda acordo com aZCA até Setembro do
presente ano, e por não ter exist ido rescisão do acordo de cedência com um ano de
antecedência,  como é ex ig ido nos termos da leg is lação em v igor .

Passando-se à votação, o Presidente do Conselho Cinegético expressou a sua
abstenção no ponto em causa,  tendo em conta o seu carácter  não v inculat ivo.  O Sr .
José Luis  Banha,  o Sr .  A lber to Pere i ra,  o  Sr .  Lu is  Miguel  Boteta e o Sr .  Joaquim Lopes
Branquinho votaram contra,  por  considerarem não estar  reunidos todos os requis i tos
legais, expressando o conselho o seu parecer favorável relativamente à Herdade de
Garção e desfavorável  à  Herdade de Mainete.  O Sr .  Rui  Corre ia não votou por  estar
impedido nos termos da leg is lação em v igor .

O Conselho decidiu dar parecer desfavorável, ao Processo Provisório S.21.11.4C -

14561.

-  Segundo ponto da ordem de t rabalhos:  Outros assuntos.
Expôs o l ìr.  Presidente do Conselho os processos dir igidos ao Presidente do Concelho
desde o anter ior  conselho de 17 de Dezembro de 2009,  que não t iveram discussão em
conselho por  l imi tações de tempo entre a recepção dos processos e real ização do
concelho e formal ização do parecer  do mesmo.
Deu-se então conhecimento dos seguintes processos:

- Renovação com Anexação da ZCM da Freguesia de Viana do Alentejo {3842-AFN),
com uma área de 2905ha a renovar e L81,9000ha a anexar (total da ZC =
3086,9000ha), em que a entidade gestora e requerente é a Associação de Caçadores
do Concelho de Viana do Alente jo,  com o Ne Prov isór io  do processo 5.023.10.4C -
13156;
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-  Anexação à ZCT das Pedrosas (689-AFN),  com uma área de 311ha a anexar  ( to ta l  da
7C = 2906ha), em que a entidade concessionária e requerente é a Total Caça -
sociedade Turíst ica Lda., com o Ne Provisório do processo s.o37.1o.AC- L3173;

- Renov,ação com Anexação da ZCA da Talaveira {2L43-AFN), com uma área de
75r,707!;ha a renovar e 3,2250ha a anexar (total da zc = 754,9325ha), em que a
ent idader  gestora e requerente e a Associação de Caçadores da Talavei ra,  com o Ne
Provisório do processo S.039.10. AC - 13175;

-  conces;são da ZCT da Ata la ia ,  com uma área de 660,000ha,  em que a ent idade
concessi rcnár ia  e requerente é Gabr ie l  Sabino e F i lhos,  Sociedade de Agr icu l tura de
Grupo, Lda., com Ne Provisório do processo S.066.10.AC - L4093;

-  concessão da ZCT da Herdade das Banhas,  com uma área de 995,005ha,  em que a
ent idade concessionár ia  e requerente é Herdei ros de Si lv ino Corre ia Gomes,  com Ne
Provisório do processo 5.074.10. AC - I42L4;

-  concessão da ZCT da Herdade de va le de Palha,  com uma área de 46rha,  em que a
ent idade gestora e requerente é Luis  Miguel  Gabr ie l  Cebola,  com Ne Prov isór io  do
processo S.078.10.AC - 14360;

-  Renovação com redução de área da ZCM da Herdade dos Al fanges (3966-AFN),  com
uma áre;a a renovar  de 172,000ha de Vi la  Nova da Baronia e 878,000ha de Viana do
Alente jo ( to ta l  da ZC = 1050,000ha) ,  em que a ent idade gestora e requerente é a
Associaçlìo de Caça Pesca de Viana do Alentejo, com o Ne Provisório do processo
s.012.11.AC - 14502;

Nada mais havendo a t ra tar  fo i  a  reunião encerrada pelas L6h e dela se lavrou a
presente acta que depois  de l ida e em conformidade,  va i  ser  ass inada por  todos os
presentes.
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