
Informações das 

atividades do GT +Coelho  
 

No passado dia 20 de Outubro, decorreu a VIII Feira de Caça em Mértola, um evento 

aglutinador dos aficionados e profissionais da atividade cinegética do nosso país.  

 

A convite do Presidente da Câmara Municipal, Dr Jorge Rosas, o Grupo de Trabalho 

+Coelho apresentou o Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica Viral 

dos Coelhos, decorrente do Despacho 4757/2017 de 31 de Maio do MAFDR.  
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A apresentação teve lugar após a inauguração 

oficial da Feira e foi realizada pelas investigadoras 

do INIAV que coordenam o projeto, Margarida 

Duarte e Mónica Cunha, e pela Diretora da Divisão 

de Epidemiologia e Saúde Animal da DGAV, Rita 

Amador.  

A apresentação do Plano deu particular enfoque à 

estratégia de desenvolvimento de uma vacina oral 

para o controlo da doença hemorrágica viral dos 

coelhos, tendo também sido divulgadas as 

principais atividades do grupo desde a sua 

constituição e apresentados os primeiros resultados 

laboratoriais resultantes da epidemiovigilância em 

curso no terreno.  

Durante essa tarde decorreu também o lançamento 

do livro “O impacto económico da caça na 

economia nacional” da autoria de Seita Coelho, 

Ricardo Paiva e Pedro Reis, investigadores do 

INIAV, co-financiado pela Câmara Municipal de 

Mértola e a assinatura de um Protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de Mértola e 

o INIAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarida Duarte (em cima), Mónica Cunha  (a meio) e Rita Amador (em baixo), na 

apresentação do Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica dos Coelhos, em 

Mértola, a 20 de Outubro de 2017. 
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Ricardo Paiva, na apresentação do 

Livro“O impacto económico da caça na 

economia nacional” 

 

Momento da assinatura do Protocolo de 

cooperação entre a Câmara Municipal de 

Mértola e o INIAV, pelos seus  Presidentes 

(Jorge Rosa e Nuno Canada) 

 

A sessão de encerramento contou com os representantes das três organizações do 

setor da caça, Jacinto Amaro (Presidente da FENCAÇA), João Carvalho 

(Secretário Geral da ANPC), e Armando Aparício (Presidente da CNCP), e com o 

Secretário de Estado das Florestas, Eng. Miguel Freitas, que publicamente reiterou 

o apoio da tutela ao projeto +Coelho. 

Discurso de encerramento da apresentação do Plano +Coelho. Da esquerda para a 

direita-  Presidente da CNCP (Armando Aparício), Secretário de Estado das Florestas 

(Miguel Freitas), Presidente da Fencaça (Jacinto Amaro) e Secretário Geral da ANPC 

(João Carvalho). 
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Programa da VIII Feira de Caça, 20 a 22 de Outubro de 2017 

VIII Feira de Mértola 
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