
No âmbito do projeto +Coelho, Margarida Duarte e Mónica Cunha 
(investigadoras do INIAV IP), Jacinto Amaro (Presidente da FENCAÇA), 
André Cid (Vice-Presidente da CNCP) e João Carvalho (Secretário Geral da 
ANPC) estiveram presentes na Zona de Caça Turística com o processo nº 4855 
do ICNF, Herdade do Infantado, localizada em Samora Correia, no distrito de 
Santarém. É na porção vedada desta propriedade que, desde abril de 2016, está 
em curso um projeto de recuperação da população de coelho-bravo após um 
declínio acentuado da população. O plano envolve o levantamento semanal das 
densidades das populações de coelho-bravo, a realização de sementeiras para a 
fauna, com especial enfoque para o coelho-bravo, e a implementação de vários 
postos de alimentação e abeberamento artificiais. Entre abril de 2016 e abril de 
2017, verificou-se um aumento do número de indivíduos de cerca de 50-80 para 
um número superior a 500, tendo a contagem de tocas ativas passado de 30 para 
240, no mesmo intervalo de tempo. A tendência de crescimento da população 
mantém-se consubstanciada por indícios de presença diretos e indiretos, 
nomeadamente pelos registos fotográficos e pelo índice de consumo de alimento. 
Existe um controlo periódico de predadores, de acordo com a legislação em 
vigor, e uma vigilância sanitária continuada. 
A visita decorreu na manhã de 20 de março de 2018 e teve como objetivo a 
divulgação de um modelo de comedouro para coelho-bravo selvagem, 
desenvolvido e implementado há mais de um ano por Sebastião Miguel, gestor 
cinegético da Herdade do Infantado, e a visita aos diferentes pontos de 
distribuição de alimento e água. O proprietário da herdade, Dr. Luís Espirito 
Santo e Mello, acompanhou a visita dos elementos do grupo de trabalho 
+Coelho, que agradecem a partilha de experiência e o acolhimento caloroso. 
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Herdade do Infantado. Em cima à esquerda: Margarida Duarte, Jacinto Amaro, André Cid, 
João Carvalho, Luís Espirito Santo de Mello e Sebastião Miguel. Em baixo à esquerda:  João 
Carvalho, Mónica Cunha, André Cid, Sebastião Miguel, Jacinto Amaro. 

 
Na tarde de 20 de março, alguns parceiros do grupo +Coelho (INIAV, DGAV, 
FENCAÇA, ANPC, CNCP) reuniram também com a IACA na sede do INIAV, 
tendo em vista a agilização dos procedimentos legais para distribuição e 
comercialização de uma formulação de alimento composto para suplementação 
alimentar e desparasitação periódica dos animais em zonas de caça identificadas 
com base nas avaliações sanitárias em curso. Prevê-se que a ração não-
medicamentosa esteja disponível já no decorrer do mês de abril. 
 

 

 

 

 

Miguel Capelo (ANPC), Ana Monteiro (IACA), Jacinto Amaro (FENCAÇA), Nuno Canada 
(INIAV), Mónica Cunha (INIAV), Margarida Duarte (INIAV), José Manuel Costa (DGAV), Maria 
João Fradinho (DGAV), e André Cid (CNCP), na Sede do INIAV, em Oeiras. 
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Projeto “+COELHO: Avaliação 
Ecossanitária das Populações Naturais 
de Coelho-Bravo Visando o Controlo da 
Doença Hemorrágica Viral” financiado 
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PERMANENTE. 


