
O grupo de trabalho +Coelho participou na Sessão Solene de Comemoração dos 

25 anos da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses (CNCP), liderada 

pelo Eng. Fernando Castanheira Pinto, Presidente da CNCP.  

O evento decorreu em Bragança, no dia 02 de novembro de 2018, inserido na 17º 

Feira Internacional do Norte – Norcaça, Norpesca & Norcastanha, a qual 

promove, ao longo de quatro dias, o património natural, social e cultural daquela 

região do norte de Portugal, incluindo os três produtos emblemáticos desta época 

na região: a caça, a pesca e a castanha.  

A Sessão Comemorativa contou com a presença do Secretário de Estado das 

Florestas e Desenvolvimento Rural, Eng. Miguel Freitas, e do Presidente da 

Câmara de Bragança, Dr. Hernâni Dias, que interviram nas Cerimónias de 

Abertura e de Encerramento.  

Hernâni Dias, Miguel Freitas e Castanheira Pinto na Sessão de Abertura da Comemoração dos 
25 anos da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses (CNCP). 
 

Informações das 
atividades do GT 
+Coelho  

|Número 52  
5 novembro de 

2018 

Grupo de Trabalho 
+Coelho e Centro de 
Competências para o 

Estudo, Gestão, e 
Sustentabilidade das 

Espécies Cinegéticas e 
Biodiversidade 

(CCEGSECB) na 
Comemoração dos 25 anos 
da CNCP, inserida na 17ª 

edição da Feira 
Internacional do Norte, em 

Bragança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Estiveram também presentes o Presidente do INIAV IP, Doutor Nuno Canada, o 

Diretor Geral de Alimentação e Veterinária, Prof. Fernando Bernardo, o 

Presidente do ICNF, Eng. Rogério Rodrigues, que dirigiram ao público discursos 

alusivos à efeméride, realçando o papel da CNCP e das outras organizações do 

setor (FENCAÇA e ANPC) ao serviço da caça, incluindo na divulgação da aliança 

entre caça/gestão cinegética e a proteção da natureza e da biodiversidade.   

 

 
José Gonçalves – Vice-presidente da Assembleia Geral da CNCP, Jacinto Amaro, Nuno Canada, 
Rogério Rodrigues, Fernando Bernardo e João Carvalho. 
 
 

André Cid, da Federação de Caça e Pesca da Beira Interior (FCPBI), a receber das mãos de 
Nuno Canada, Presidente do INIAV, o louvor atribuído à FCPBI. 
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Estiveram  representadas outras entidades públicas e privadas, a academia, e as 

federações de caça afiliadas na CNCP. Foram homenageadas várias entidades 

ligadas ao mundo da investigação (UTAD e CIBIO) e comunicação no setor 

(Revista Caça e Cães de Caça), bem como entregues louvores a várias 

individualidades.  

A convite da CNCP e em representação do CCEGSECB, a investigadora do 

INIAV IP, Mónica Vieira Cunha, realizou uma apresentação de 15 minutos sobre 

o Centro de Competências para o Estudo, Gestão, e Sustentabilidade das Espécies 

Cinegéticas e Biodiversidade (CCEGSECB) e a sua missão focada na promoção 

do desenvolvimento da fileira da caça. 

Apresentação da missão, objetivos, governança e áreas de intervenção do CCEGSECB por 
Mónica Vieira Cunha (investigadora do INIAV IP e do Grupo de Trabalho +Coelho).   
 
 
Este Centro de Competências recentemente constituído pretende estimular 

estudos, estratégias de intervenção e ações prioritárias específicas dirigidas às 

espécies cinegéticas do quadro venatório nacional, visando a exploração 

sustentada dos recursos cinegéticos, o equilíbrio ecológico no território nacional, 

o desenvolvimento rural  e a valorização dos produtos da caça. Foram também 

amplamente discutidos os desafios que o setor hoje enfrenta e reforçada a 

necessidade de promover a imagem da atividade da caça e do caçador perante a 

sociedade-civil e o mundo urbano.   
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Esta sessão solene contou com a presença de dezenas de pessoas, entre dirigentes, 
aficionados da caça e familiares dos homenageados. 
 

 
Auditório do NERBA, onde decorreu a 17ª Feira Internacional do Norte, durante a Sessão Solene da CNCP.  
 

Associada a este certame, decorreu em simultâneo a semana gastronómica alusiva 
aos produtos cinegéticos, piscícolas e à castanha, durante a qual os visitantes 
puderam degustar os pratos típicos da região feitos à base destes produtos. 
 
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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