
 

A convite do Presidente da Federação de Caça da Extremadura (Fedexcaza),  José 

María Gallardo, na ocasião da celebração do seu VIII Encontro de Sociedades e 

Caçadores que decorreu na Feira de Caça, Pesca e Natureza Ibérica (FECIEX), o 

grupo de trabalho +Coelho divulgou junto da comunidade vizinha, em Espanha, 

os objetivos e atividades do projeto que visa a recuperação de coelho-bravo em 

território nacional, tendo apresentado os resultados decorrentes da vigilância 

sanitária da época 

venatória transata, bem 

como os esforços de 

desenvolvimento do 

alimento composto 

+coelho e dos primeiros 

passos para a produção 

de uma vacina oral.  
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José María Gallardo (Presidente da Fedexcaz), abrindo a sessão. Na 
mesa, Luz Maria Martin Delgado (Doutoranda da Universidade da 
Estremadura),    Emmaculada Montero Ruiz (Chefe de Serviços de 
Recursos Cinegéticos e Piscícolas da Junta da Estremadura), Blanca 
Subirán (vereadora delegada da IFEBA), Margarida Duarte 
(investigadora do INIAV) e Mónica Cunha (investigadora do INIAV).  
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Para além das novidades do 

projeto, a apresentação realizada 

por Mónica Cunha e Margarida 

Duarte, intitulada «Una estrategia 

nacional para la recuperación del 

conejo de monte en Portugal», 

reforçou a necessidade de esforços 

concertados entre os dois países Ibéricos no que se refere à gestão sanitária e 

cinegética das populações de fauna silvestre, incluindo do coelho-bravo. Foi 

ainda feita alusão ao recém-criado Centro de Competências Para o Estudo, 

Gestão e sustentabilidade das espécies Cinegéticas e Biodiversidade, o qual 

pretende ser uma plataforma inclusiva virada para a investigação, experimentação 

e disseminação do conhecimento em espécies cinegéticas e silvestres. 

 
Intervenções de Mónica Cunha (em cima, esquerda) e Margarida Duarte (em cima, direita) e público (em 
baixo, direita) na sessão organizada pela Fedexcaza na FECIEX. 
 

A FECIEX teve lugar de 13 a 16 de setembro no recinto IFEBA, em Badajoz, 

celebrando a sua 28ª edição, e constituindo, uma vez mais, um evento catalisador 

e dinamizador muito significativo para os setores empresariais ibéricos e para 

todos os aficionados, assim como para a população rural que desenvolve atividade 

sócio-económica em torno da caça, pesca, lazer e natureza. 

Grupo de trabalho +Coelho 
na FECIEX, em Badajoz,  

de 13 a 16 de setembro de 
2018. 
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A Feira atraiu milhares de visitantes e permitiu reunir informação útil sobre a caça 

e natureza num recinto multifacetado, através de expositores, workshops, 

palestras, competições, rifas e exposições temáticas. 

O modelo de atuação do grupo de trabalho +Coelho foi apreciado e aplaudido 

pelos mais de 250 pessoas que assistiram à intervenção do Grupo de Trabalho, 

suscitando interesse por muitos dos presentes e resultando em propostas de 

interação e manifestação de disponibilidade para articulação dos dois países. 

 

 

 

 
Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença 
Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 

 

 

 


