
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), o 

Grupo de Trabalho +Coelho e o recentemente fundado Centro de 

Competências para o Estudo Gestão e Sustentabilidade das Espécies 

Cinegéticas e Biodiversidade (CCEGSECB), foram convidados pelo 

Vereador dos Pelouros da “Caça e Pesca”, “Desporto” e “Mercados e 

Feiras” entre outros, - Rui Serapicos Vilarinho e pelo Presidente da 

Confederação Nacional de Caçadores Portugueses, - Fernando Castanheira 

Pinto, a participar na XXIII Feira de Caça e Turismo de Macedo de 

Cavaleiros que decorreu em Macedo no final do mês passado, em 

simultâneo com a XXV Festa dos Caçadores do Norte. 

O evento foi organizado 

pela autarquia de Macedo 

de Cavaleiros em parceria 

com a Federação das 

Associações de Caçadores 

da 1ª Região Cinegética 

(FACIRC), e teve como 

objetivo principal divulgar 

o património cinegético, 

natural e paisagístico da 

região. 
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A Feira decorreu no Parque Municipal de Exposições de Macedo, onde artigos 

de caça e pesca, mostras de gastronomia, oportunidades de turismo, artesanato, 

animação turística, espetáculos e palestras sobre diferentes temas, foram alvo de 

atenção de cerca de 40 mil visitantes e 700 caçadores que por ela passaram 

naqueles 4 dias.  

Margarida Duarte (Investigadora), Nuno Canada (Presidente do INIAV) e Mónica Cunha 

(Investigadora), no Stand do INIAV na XXIII Feira de Caça e Turismo de Macedo de Cavaleiros 

O INIAV ocupou um stand no Pavilhão das Instituições no contexto global dos 

150 expositores presentes, onde apresentou vários roll-ups e posters alusivos às 

suas competências e missão enquanto Laboratório de Estado, ao Projeto +Coelho 

que está em ação desde Agosto de 2017, ao Projeto Fight-2 recentemente 

iniciado e que visa o desenvolvimento de uma vacina oral para o controlo da 

doença hemorrágica nas populações de coelho-bravo, e ao CCEGSECB, que 

estiveram expostos ao público de 24 a 27 de Outubro. 

O seminário “Caça em Trás-os-Montes: Oportunidades e Ameaças” (dia 24 de 

janeiro) contou com a presença de Arlindo Cunha, ex-ministro da Agricultura e 

vice-presidente da FENCAÇA, Fernando Castanheira-Pinto, Presidente da 

Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, e Madalena Vieira Pinto, 

Médica Veterinária, docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), que entre vários temas abordaram questões relacionadas com a 

fiscalidade da atividade cinegética, saúde animal, segurança alimentar e desafio à 
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comercialização da carne de caça em Portugal. A sessão foi moderada pelo 

Presidente da FACIRC, Artur Cordeiro Rodrigues. Não obstante a hora tardia, 

a discussão acesa e participativa dos presentes, comprovou a atualidade e 

interesse dos temas abordados. 

 

No início da tarde de dia 25, decorreu o I Seminário Internacional sobre 

Turismo do Interior que contou com a presença da Secretária de Estado do 

Turismo, Ana Mendes Godinho.  
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A Feira foi inaugurada 

pelos Presidentes da 

Câmara de Macedo de 

Cavaleiros, Benjamim 

Rodrigues, da CNCP, 

Fernando Castanheira-

Pinto, e da FACIRC, 

Artur Cordeiro 

Rodrigues. 

 

 

 

Oradores da Sessão de Inauguração da XXIII Feira de Caça e Turismo de Macedo de 

Cavaleiros; Benjamim Rodrigues (em cima), Fernando Castanheira-Pinto (em baixo à 

esquerda) e Artur Cordeiro Rodrigues (em baixo à direita). 

 

Entre 24 e 27 de janeiro, muitas foram as atividades proporcionadas pela 

organização relacionadas com atividade cinegética, e de que constaram 

Montarias, Provas de Cetraria, Provas de Santo Humberto, corridas de Gagos, 

entre outras. 

Luís Figueiredo, depois de concluir uma excelente prova de St Humberto, no dia 26 de 

janeiro de 2019.  
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Margarida Duarte, co-cordenadora do Projeto +Coelho, visitou a Associação de 

Caçadores de Grijó e Vilar do Monte, um exemplo de sucesso no estudo, 

recuperação e repovoamento do corço naquela zona de caça. 

 

 

Em cima: Raul Fernandes (Presidente da ACGVM), Rui Vilarinho (Vereador do Município), 

Alberto Rocha (Diretor da FACIRC), António Fernandes, (Vice-presidente da FACIRC), Artur 

Cordeiro Rodrigues (Presidente da FACIRC) na sede da Associação de Caçadores de Grijó e 

Vilar do Monte. 

 Em baixo: Margarida Duarte (INIAV) e Rui Vilarinho (Vereador do Municipio).  

 

 

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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