Jantar de Entrega dos Prémios do Clube de Monteiros do Norte
30/06/2018
Prezado Associado,
O Clube de Monteiros do Norte vai realizar no próximo dia 30 de junho o Jantar de entrega dos
Prémios CMN 2018 na Quinta do Pinhal em Frechas no concelho de Mirandela.
Com a atribuição destes prémios, o CMN pretende distinguir anualmente, um Monteiro, pelo seu
comportamento ético, pela sua postura e pela sua atividade na defesa e promoção da caça maior e
conservação da vida selvagem; Uma Zona de Caça, pela qualidade da sua gestão cinegética da caça
maior refletida na relação de n.º de postos de caça/quantidade/qualidade dos seus efetivos
populacionais e troféus cobrados; uma Matilha de Caça Maior pela bravura, empenho e dedicação no
montear, assim como pela apresentação e trato do matilheiro e zelo no tratamento dos seus cães
(ver nomeações no ponto 1).
O CMN instituiu em 2016 um novo prémio, designado “Mérito CMN”, que será atribuído pela terceira
vez este ano, destinado a distinguir uma personalidade ou entidade pelo seu relevante contributo
para a promoção e desenvolvimento da caça, da caça maior em particular e da conservação da vida
selvagem.

Famílias
Dirigimos um forte apelo aos nossos associados para que se façam acompanhar pelos respetivos
cônjuges, filhos ou netos. O Jantar anual do CMN tem vindo a afirmar-se como um dos momentos
altos da atividade social do nosso Clube envolvendo cada vez mais os associados e respetivas
famílias. Nesse sentido criamos condições especialmente favoráveis para crianças, onde se destaca o
preço reduzido.
Ajude-nos a ajudar, seja generoso e solidário
Também pela terceira vez, o CMN no âmbito deste Jantar abraça uma causa humanitária, vamos
apoiar a HELPO.
A Helpo (ver em http://www.helpo.pt) é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento, sem fins lucrativos, que leva a cabo programas de apoio continuados, projetos de
assistência, ajuda humanitária, desenvolvimento comunitário, educação para o desenvolvimento e
desenvolvimento humano em múltiplos países, nomeadamente Moçambique.
No âmbito desta iniciativa solidária organizamos uma campanha de recolha de donativos para serem
entregues à Helpo no decorrer do Jantar, para a qual convidamos os nossos associados a
contribuírem principalmente com leite infantil etapa 1 e etapa 2 e materiais escolares para crianças e
jovens com idades compreendidas entre os 7 e 18 anos . Preferencialmente com os seguintes
produtos: lápis, marcadores, lápis de cor, réguas, canetas, borrachas, afias, livros em bom estado ou
novos, cadernos, brinquedos novos sem pilhas, chinelos tipo Havaianas, capas de chuva, mantas
polares, escovas e pastas de dentes (ver mais informação no ponto 3).
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A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar durante o jantar a decorrer no próximo dia 30 de
junho, sábado com início pelas 18:00 horas, na Quinta do Pinhal em Frechas no concelho de
Mirandela (ver em https://www.cm-mirandela.pt/frontoffice/pages/1220?geo_article_id=76). A
inscrição (ver preços no ponto 2) deverá ser feita até ao dia 15 de junho.

Bragança, 25 de maio de 2018
O Presidente

Nelson Cadavez
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1 - Nomeados
Monteiro do Ano
Nome

Abílio Augusto Ribas Bessa

António Manuel Queijo

Paulo Rui Rodrigues Valbom

Matilha do Ano
Nome
Matilha Alfredo (Trevões)
António Alfredo
Matilha Choqueira (Felgueiras)
António José Maçorano Santos
Matilha Navalheira (Meirinhos)
Helder Miguel Ramalho Costa
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Mancha do Ano
Nome
Agrobom
Zona de Caça Municipal
ZCM de Valpereiro
VASFEC – Associação de Caça de
Valpereiro, Agrobom, Saldonha,
Felgueiras e Castelo
Alfândega da Fé
Nº 3402
Data: 10-02-2018

São Julião – Lombada
Zona de Caça Nacional
ZCN Lombada
ICNF – Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas
Nº 357
Bragança
Data: 28-01-2018

Sobreiró de Cima
Zona de Caça Associativa
ZCA Sobreiró
Associação de Caça e Pesca da
Fraga da Moura
Nº 2364
Vinhais
Data: 23-02-2018
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2 – Preços de Inscrição
Crianças com idade até 4 anos: grátis
Crianças com idade entre os 5 e 12 anos: 12,50€
Adultos: 25,00€
Inscrições
Paulo Pereira
email: paulopereirameister@gmail.com
Telemóvel: 965 869 014
Lara Almeida
email: pinto.lara@gmail.com
Telemóvel: 919 443 294
O pagamento deve ser efetuado por transferência bancária para a conta com o
IBAN: PT50-0045-144140213621486-39
Muito importante: Envie o respetivo comprovativo de transferência indicando o Nº de Inscrição por
email para tesoureiro@clubedemonteirosdonorte.com.

3 - Campanha de recolha de donativos para a HELPO
Para que possamos coordenar toda a logística desta campanha os associados devem comunicar o seu
donativo previamente até ao dia 15 de junho (tipo de produto e quantidade) para:
Lara Almeida
email: pinto.lara@gmail.com
Telemóvel: 919 443 294

4 - Informação adicional:
Coordenadas GPS da Quinta do Pinhal: N 41° 24' 45.389" O 7° 9' 28.987"
https://www.cm-mirandela.pt/frontoffice/pages/1220?geo_article_id=76

CLUBE DE MONTEIROS DO NORTE
Bairro da Coxa, Bloco D, Nº 12 R/C
5300-066 BRAGANÇA – PORTUGAL | Telefone +351 276 301 103 | NFC: 505003066
email: info@clubedemonteirosdonorte.com
www.clubedemonteirosdonorte.com

