
A convite do Senhor Presidente da Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA), 
Jacinto Amaro, o Grupo +Coelho participou no XXVII Encontro Nacional de 
Caçadores da FENCAÇA, que decorreu no Centro Nacional de Exposições e 
Mercados Agrícolas (CNEMA) em Santarém (Portugal), no âmbito da 
EXPOCAÇA 2019. 

 

A FENCAÇA é entidade participante do GT +Coelho, juntamente com as outras 
Organizações do Setor da Caça de 1º nível, nomeadamente a ANPC e a CNCP. 
Estes três Parceiros do Projeto +Coelho, conhecedores de excelência das realidades 
que atetam as diferentes espécies silvestres do território nacional, entre as quais o 
coelho-bravo e a lebre-ibérica, colaboram com os Parceiros de Investigação 
(INIAV, CIBIO e iBET) e com a DGAV e o ICNF no alcance dos propósitos 
definidos pelas várias linhas de investigação que vêm sendo desenvolvidas no 
contexto do Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica dos Coelhos 
(despacho 7454/17 de 31 de maio). É ainda Parceiro do projeto a Ordem dos 
Médicos Veterinários (OMV). 
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O Colóquio do XXVII Encontro de Caçadores envolveu 5 paineis, moderados por 
Paula Simões (Assessora Jurídica da FENCAÇA). 

O primeiro painel foi dedicado a questões de carácter técnico-científico. Nele 
foram oradores Mónica Cunha (Investigadora do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, INIAV) que apresentou o recém formado 
Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies 
Cinegéticas e Biodiversidade, Margarida Duarte (Virologista do INIAV) que falou 
sobre a situação atual da Lebre-ibérica, e Fernando Bernardo (Director Geral de 
Alimentação e Veterinária, DGAV) que palestrou sobre a ameaça real da Peste 
Suína Africana. 

Margarida Duarte (INIAV), no XXVII Encontro Nacional de Caçadores da FENCAÇA. Na mesa, 
da direita para a esquerda, Fernando Bernardo (DGAV), Mónica Cunha (INIAV), Arlindo Cunha 
(FENCAÇA), Jacinto Amaro (FENCAÇA), Paula Simões (FENCAÇA).  
 

Margarida Duarte, como representante do GT 
+Coelho, fez também um ponto da situação do 
projeto +Coelho e divulgou os resultados 
comulativos da vigilância sanitária que vem sendo 
efetuada em coelho-bravo e em lebre-ibérica desde 
agosto de 2017, dando ênfase à situação 
preocupante que esta última espécie atravessa, face 
à emergência de um novo vírus da mixomatose de 
elevada patogenicidade, e com capacidade de 

transmissão entre lebres. 
 

No segundo painel foram oradores um conjunto de deputados e candidatos a 
eurodeputados que sequencialmente exposeram as suas visões sobre a atividade 
cinegética e sobre a sua importância na preservação da biodiversidade e na 
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sustentabilidade do mundo rural. Foram oradores deste painel Patrícia Fonseca, 
Pedro Carmo e Nuno Serra (Deputados do CDS, PS e PSD no Parlamento Nacional) 
e Nuno Melo, João Dias e Alvaro Amaro (Deputados do CDS, PCP e autarca do 
PSD, candidatos ao Parlamento Europeu). 

O terceiro painel consistiu num conjunto de intervenções de vários Presidentes, ou 
seus representantes, das Câmaras Municipais de Reguengos de Monsaraz, Mértola 
e Moura que usaram da palavra em defesa do mundo rural. 

No IV Painel discursaram Jacinto Amaro (Fundador e Presidente da FENCAÇA) 

e Miguel João de Freitas (Secretário de Estado das Florestas e do 

Desenvolvimento Rural, em representação do Sr. Ministro da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR)).  

O Presidente da FENCAÇA abordou o regime jurídico sobre as armas, a 

importância da sociedade em geral, dos municípios e dos deputados, na luta, ao 

lado dos caçadores, pela defesa das atividades tradicionais que combatem a 

desertificação, o abandono rural e os incêndios, como o são a Caça e a Pesca.  

 

 

Jacinto Amaro (Presidente da FENCAÇA), discursando na EXPOCAÇA 2019. Na mesa, da esquerda para a 
direita, Miguel Freitas (Secretário Geral das Florestas e Desenvolvimento Rural), Arlindo Cunha (Vice-
Presidente da FENCAÇA), José Manuel Barata Feyo (Jornalista e Caçador) e Paula Simões (Jurista da 
FENCAÇA). 
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A última sessão consistiu numa homenagem ao Dr. Manuel Alegre (Escritor, Poeta, 
Político e Caçador) pela sua intervenção continuada na defesa da caça e das 
tradições. A homenagem foi proferida pelo jornalista José Manuel Barata Feyo, que 
relembrou marcos históricos da vida do homenageado, enquanto poeta, escritor e 
político ao serviço do nosso país e do nosso povo, e os intercruzou com a atividade 
da caça.  

Manuel Alegre discursando no XXVII Encontro Nacional de Caçadores, EXPOCAÇA 2019. Na mesa da 
esquerda para a direita, João Carvalho (Secretário Geral da ANPC), Fernando Castanheira Pinto 
(Presidente da CNCP), Victor Bota Palmilha (Presidente da Federação de Caçadores do Algarve, CNCP), 
António Paula Soares (Presidente da ANPC), Miguel Freiras (Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural), Jacinto Amaro (fundador e Presidente da FENCAÇA), Arlindo Cunha (Vice-
Presidente da FENCAÇA), Paula Simões (Assessora Jurídica da FENCAÇA). 
 

A EXPOCAÇA, a maior e mais antiga feira de caça e pesca da Península Ibérica, 
comemorou assim 31 anos ao serviço da promoção da caça, armas e pesca. 

O GT +Coelho agradece vivamente a oportunidade concedida pelo Parceiro 
FENCAÇA para a divulgação pública das atividades desenvolvidas no âmbito dos 
Projetos +Coelho, num evento que reuniu este ano mais de 20.000 visitantes. 

 

 

 

Projeto “+COELHO2: Desenvolvimento e implementação de medidas práticas impulsionadoras da recuperação dos 
leporídeos silvestres em Portugal”, financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 
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