ASSOCIAÇÃO DE
CAÇADORES DE
FOROS DO
FOROS DO ARRÃO Rua Cararina
Eufémia 7425-238
ARRÃO

7425-238 FOROS DO

ACTA DO SORTEIO PUBLICO
DAS JORNADAS DE CAÇA
A REALIZAR NA Z.C.M. DE FOROS DO ARRÃO
PROCESSO 2876 ICNF ÉPOCA 2017-2018
No dia vinte e quatro de Setembro de dois mil e dezasete, pelas
dezaseis horas, na séde da Associação de Caçadores de Foros do
Arrão,sita na Rua Catarina Eufémia em Foros do Arrão, teve
lugar o sorteio Publico das jornadas de caça a realizar na época
venatória de 2017- 2018 na ZCM de Foros do Arrão Processo
2876 ICNF.
Estiveram presentes neste acto alguns dos sócios da
Associação, e o Presidente da Direcção senhor António Feijão
que dirigiu os trabalhos do sorteio.
Aberta a sessão pelo Presidente da Direcção, foi proposto por
este, que se
convidasse um dos sócios presentes para representar os
caçadores
e fazer parte da mesa. Foi convidado o senhor Fábio Godinho
que aceitou em colaborar no acto.
Separadas e ordenadas as candidaturas,verificou-se que
para todas as espécies as candidaturas eram em número
inferior ás jornadas a atribuir nos dias de caça, que estavam
aprovadas no Plano Anual de Exploração, ou seja :seis jornadas
diárias para a caça de espera e quatro para a caça de salto.
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Depois de apresentada a situação a todos os presentes ,
foram aprovadas todas as candidaturas sem haver necessidade de
fazer sorteio
publico. Como não houve excluidos, foi de seguida elaborada a
lista dos comtemplados a qual se anexa a esta acta.
Foi deliberado que, em virtude do dia um de Outubro ser dia de
eleições , o primeiro dia de caça passaria para o domingo
seguinte dia oito de Outubro devendo o senhor Presidente da
Direcção informar essa alteração a todos os contemplados
Por nada mais haver a tratar foi dado como encerrado o
sorteio e lavrada a presente acta que depois de lida a todos os
presentes foi por estes aprovada e vai por mim ser assinada.
Foros do Arrão,24 de Setembro de 2017.
O Presidente da mesa

ZONA DE CAÇA MUNICIPAL DE FOROS DO ARRÃO
PROCESSO 2876 I.C.N.F.
LISTA DOS CAÇADORES CONTEMPLADOS COM
JORNADAS DE CAÇA AOS (COELHOS LEBRES E
PERDIZES) (TORDOS)
E POMBOS ÉPOCA VENATÓRIA 2017-2018

FÁBIO MANUEL DA ROSA GODINHO
CARLOS MANUEL B. GODINHO
VICTOR ANTÓNIO P. CURTO
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ANTÓNIO NUNES FEIJÃO
CELSO JOSÉ PRATES GODINHO
JOSÉ DOMINGOS M. MONTEIRO
ANTÓNIO PEDROSO SILVA
FERNANDO ROSA DE JESUS
GUALDINO JOSÉ MENDES PIRES
ANTÓNIO MANUEL CHAMIÇO
ANTÓNIO FERNANDO DIAS
DOMINGOS MANUEL DA SILVA SEQUEIRA
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