
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 9 de janeiro, decorreu, na Herdade Rabo da Lagoa, na Freguesia de 

Santo Amador em Moura, propriedade do Sr. João Cardoso,  o 13º evento de 

captura de lebres realizado pela equipa do Projeto +Coelho. A captura foi planeada 

em estreita articulação com o encarregado da Herdade, o Sr. José Carlos que se 

prontificou a acompanhar-nos nas 2 visitas de planeamento e no dia da captura. 

Importa ainda agradecer ao Eng. João Chamorro, Gestor da Herdade da Bacalhôa 

por ter sinalizado o local. 

O proprietário, Sr. João Cardoso, autorizou prontamente a captura pelo 

reconhecimento que estes eventos têm para a preservação da natureza e da lebre-

ibérica em particular. A Herdade Rabo da Lagoa representa um modelo de habitat 

favorável a lebre. 

Sr. José Carlos colaborou durante a captura utilizando o veículo para “afugentar” os animais 

para a linha de batida. Ao fundo vêem-se algumas pessoas a posicionarem-se para outra batida e 

trazem em suas mãos, uma caixa com uma lebre capturada. 
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A Captura foi organizada por Fábio Abade dos Santos, Sebastião Miguel e José 

Carlos (Herdade Rabo da Lagoa) com a colaboração de João Grave, António Mexia 

de Almeida, Adriano Mata e Clélio. 

 
Sebastião Migue dá algumas indicações aos  elementos que participaram no evento. Com colete 

laranja (João Pereira, Canil Monte Pereira), vermelho (César Sousa, Canil Real de Óbidos) e em 

segundo plano Rafael Maria, estes parceiros da Amster, treinadores profissionais de cães, 

voluntariaram para ajudar neste evento. A sua ajuda foi preciosa e serviu ainda para demonstrar 

a alunos presentes da escola o papel que os cães de caça podem ter. 

 

Carina Carvalho (INIAV) e Clélio Silva na colocação das redes. Atrás, a equipa cinotécnica que 

colaborou na batida. 
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Alguns intervenientes posicionam-se para a espera junto às redes. 

 

Os restantes intervenientes distribuem-se em distâncias pré-estabelecidas para a iniciarem a 

batida. 

 

 Vista  panoramica durante a batida. 
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Participou ainda João Grosso, Professor da Escola Profissional ALSUD (Mértola), 

que se fez acompanhar da sua turma de alunos do Curso Técnico de Gestão 

Cinegética. Esta turma de alunos, assim como o Professor João Grosso, têm sido 

presença recorrente em vários eventos organizados pela equipa +Coelho. A sua 

vontade de aprender, colaborar e energia positiva foram sempre constantes e 

essenciais para o sucesso dos eventos em que colaboraram. 

 

Vários médicos veterinários estiveram presentes nesse dia, nomeadamente, 

Margarida Duarte (INIAV, Coordenadora do Projeto +Coelho), Fábio Abade dos 

Santos (Responsável pelo Ensaio de Vacinação, INIAV), Carina Carvalho e 

(INIAV), Jéssica Monteiro (INIAV), Patrícia Tavares Santos (DGAV) e Pedro 

Melo (DGAV). Sara Fernandes (Estudante da FMV) esteve presente colaborando 

na espera junto às redes.  

 

Batedores sendo transportados para as frentes das batidas.  

 

 

 

 

 

 

13º Evento de captura de 

lebre-ibérica realizado 

na Freguesia de Santo 

Amador em Moura a 9 

de janeiro de 2020 

 



 

 

Na colocação das redes de tresmalho estiveram Clélio Silva, António Mexia, 

Adriano Moreira, Sebastião Miguel, Fábio Abade dos Santos, João Grave, Carina 

Carvalho, Margarida Duarte, Pedro Melo, Armando Abade dos Santos, Frederico 

Romão e Pedro Guerreiro. 

As batidas foram realizadas por José Carlos, João Grosso e os seus alunos, Patrícia 

Tavares Santos, Jéssica Monteiro, Sebastião Miguel, bem como pela equipa 

cinotécnica já referida. Esteve ainda presente Anderson a realizar filmagens de 

drone, reconhendo imagens para um vídeo de divulgação. 

 

 

Da esquerda para a direita: João Grosso (Escola ALSUD), Sebastião Miguel, Frederico Romão e 

Bruna (Escola ALSUD) colocando as redes. 

Pedro Melo (DGAV) à esquerda, e António Mexia à direita, transportando uma lebre. 
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No fim, a ajuda de todos é ainda necessária para a recolha das redes. Aqui vemos Clélio Silva, 

vários alunos da Escola ALSUD, Patrícia Tavares dos Santos (DGAV) e Pedro Melo (DGAV). 

 

César Sousa (Canil Real de Óbidos), com o seu exemplar da raça Epagneul Breton. Esta raça é 

caracterizada pela busca energética e metódica do terreno. 
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 A recolha de exemplares vivos de lebre-ibérica enquadra-se no âmbito do Ensaio 

de vacinação em l.ebre-ibérica (ver Notícia 84). 

Um dos momentos altos destes eventos é a oportunidade para conhecer  novas pessoas, realidades 

e saberes. 
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