
O Grupo de trabalho +Coelho participou no Colóquio da FENCAÇA inserido no 

programa de atividades da X Feira de Caça, Pesca e Lazer de Ponte de Lima, 

que decorreu de 9 a 11 de março de 2018, naquela cidade. As investigadoras 

Mónica Cunha (INIAV IP) e Margarida Duarte (INIAV IP) divulgaram, junto 

dos caçadores e do público em geral, as atividades do projeto +Coelho e o 

modelo de funcionamento da parceria que reúne nove instituições em torno da 

recuperação do coelho-bravo, bem como os resultados provisórios da vigilância 

sanitária de leporídeos na época venatória 2017/2018.  

A participação do grupo +Coelho no Colóquio decorreu a convite do Presidente 

da FENCAÇA, Jacinto Amaro, e do Presidente da Câmara de Ponte de Lima, 

Eng. Victor Mendes. O evento contou com a presença de vários membros do 

Executivo Municipal, alcaides de municípios vizinhos da Galiza (Espanha), 

tendo a inauguração da Feira sido presidida pelo Secretário de Estado da 

Proteção Civil, Eng. José Artur Neves.  

 Mónica Cunha (INIAV IP) e Margarida Duarte (INIAV IP) durante a apresentação do Plano de Ação dirigido ao controlo 
da DHV e recuperação do coelho-bravo, no dia 9 de março de 2018, no Colóquio Fencaça, X Feira de Caça, Pesca e 
Lazer de Ponte de Lima.  
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Este evento anual, com muitos expositores dedicados à caça, cetraria, pesca, 

gastronomia e produtos regionais, reveste-se de grande importância para a região 

e salienta a relevância das atividades desportivas da caça e da pesca na tradição, 

cultura e turismo daquele município. Estiveram também em exposição alguns 

exemplares vivos de caça maior, tais como muflão, javali, veado vermelho, 

gamo, e de caça menor (perdiz vermelha).  

 

 

Eng. José Artur Neves (Secretário de Estado da Proteção Civil), Jacinto Amaro (Presidente da Fencaça) e Eng. Victor 
Mendes (Presidente da Câmara de Ponte de Lima) na Inauguração da X Feira de Caça, Pesca e Lazer (à esquerda) e no 
Colóquio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença 
Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 
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