
 
ACTA DE SESSÃO PÚBLICA DE ATRIBUIÇÃO DE JORNADAS DE CAÇA 

ZCM DE _Zona Oriental de Loures        PROC. _5433- ICNF- 

ÉPOCA VENATÓRIA 2019/2020…… 

 
 
------ Às …21 Horas, do 31. Dia, do mês de Julho, do ano de 2019., reuniram em sessão                  

pública, na sede desta Associação os senhores Manuel Augusto Santos Pombeira_ na            

qualidade de, _Vice-Presidente da ACZOL, e Nuno Miguel Cordeiro Lopes na qualidade            

de Tesoureiro da ACZOL_, com o objectivo de dar cumprimento ao estipulado no             

Artigo 5º da Portaria n.º 148/2018, de 22 de Maio, realizar o sorteio das Candidaturas               

dos caçadores inscritos, às jornadas de caça da Zona de Caça Municipal. - 

----- Após análise e organização das candidaturas recebidas, organizadas por tipo,           

espécies ou grupos de espécies cinegéticas, processo e jornada de caça, verificou-se            

que o número de candidaturas foi superior ao número de jornadas de caça disponíveis,              

para as espécies:_Patos, pelo processo:_Espera as quais foram tornadas públicas          

através da publicação das CCEC nos sites do ICNF e FENCAÇA e nos locais de uso e                 

costume da freguesia e do municipio. Tendo em consideração o descrito, foram as             

candidaturas sorteadas para as jornadas disponíveis, apresentando em lista anexa os           

candidatos comtemplados para cada data. Para as restantes espécies, processos e           

datas, não se verificaram candidaturas em número superior às Jornadas disponíveis,           

ficando decidido pelos presentes não se realizar sorteio público e atribuir as jornadas             

de caça disponíveis aos caçadores que manifestem esse interesse nas 48 horas e             

efetuem a respetiva candidatura que antecedem a jornada de caça, dando           

cumprimento ao previsto na alínea a) do Artigo 6º da mesma Portaria, até completar              

as jornadas disponíveis. --------------------------------------------------------------------- 

------ Anexa-se a esta acta a listagem dos caçadores admitidos, dando cumprimento ao             

estipulado no ponto 4 do Artigo 5º da Portaria n.º 148/2018, de 22 de Maio.               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada  

mais havendo a tratar foi pelos presentes dada por encerrada a presente sessão             

pública e por todos eles vai ser subscrita a presente acta. ---------------------------- 

 

Loures, 31 de Julho de 2019 

  

Manuel Augusto dos Santos Pombeira 

Nuno Miguel Cordeiro Lopes 

 

 


