
A convite do Presidente do Presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo 

Jacinto, o Grupo de Trabalho +Coelho, através das suas representantes 

Margarida Duarte e Mónica Cunha, participou a 5 de outubro na 5ª edição da 

Feira da Caça & Gastronomia, que decorreu nas Termas de Monfortinho, 

Idanha-a-Nova,  de 5 a 7 de outubro. Este evento foi organizado pela Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova e a União de Freguesias de Monfortinho e 

Salvaterra do Extremo.  

As intervenções foram inseridas num colóquio intitulado “Reflexão sobre o 

estado da Caça em Portugal”, onde foi apresentada a estrutura e o conceito de 

operacionalidade do Projeto +Coelho: Avaliação Ecossanitária das 

Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da Doença 

Hemorrágica Viral e  os resultados de um ano de atividade.   
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Mesa do Colóquio, a 5 de 

outubro, nas Termas de 

Monfortinho, Idanha-a-
Nova. 

 
Da esquerda para a direita: Margarida Duarte e Mónica Cunha (INIAV), Armindo Jacinto (Presidente da Câmara 

Municipal de Idanha-A-Nova) e André Cid Ferreira (Presidente da Direção da FCPBI, que representou também 
Fernando Castanheira Pinto (Presidente da CNCP), que não pôde estar presente.   
 

A investigadora Mónica Cunha realizou ainda uma breve descrição da missão, 

objetivos, e áreas de intervenção do Centro de Competências para o 

Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e 

Biodiversidade, recentemente constituído.  

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e a União de Freguesias de 

Monfortinho e Salvaterra do Extremo prepararam este evento em torno da 

caça e da gastronomia da carne de caça, que atraiu muitos visitantes 

portugueses e espanhóis ao concelho de Idanha-a-Nova.  Este concelho 

compreende mais de 100 zonas de caça e uma área ordenada de 

aproximadamente 140 mil hectares. 

Na abertura, esteve presente o Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o presidente da Câmara, Armindo 

Jacinto, que destacou o papel e a relevância da caça no concelho de Idanha-a 

Nova, realçando a importância da sustentabilidade desta atividade, e o 

presidente da União de Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, 

Paulo Lopes, que sublinhou a importância da Feira da Caça & Gastronomia 

como veículo de promoção e divulgação da riqueza da região. 
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