
O Município de Alijó realizou, pelo 

5º ano consecutivo, a Festa do 

Caçador – ALICAÇA 2019, nos 

dias 11 e 12 de maio, tendo como 

preocupação fundamental a 

preservação da biodiversidade e a 

sustentabilidade do setor da caça. 

Nesta festa, que decorreu durante 

dois dias e envolveu também a 

colaboração da Junta de Freguesia 

de Vila Verde, e onde estiveram 

presentes caçadores, autarcas, 

gestores e apreciadores da caça, 

foram promovidos concursos 

nacionais na área cinegética, nomeadamente Provas de Santo Humberto, Tiro aos 

pratos, Provas de trabalho com cão coelheiro, Concurso de beleza de cães de 

caça, Campeonato regional de galgos, etc) e internacionais (Concurso Europeu 

de Imitação do Canto de Aves - organização da A.E.C.T, realizado pela primeira 

vez em Portugal), assim como ações de divulgação e sensibilização para as 

problemáticas que afetam as espécies cinegéticas. 

Neste último contexto, e a convite do Presidente da Confederação Nacional de 

Caçadores Portugueses (CNCP) - Fernando Castanheira Pinto, o Grupo de 

Trabalho +Coelho participou num Colóquio incluído no programa da ALICAÇA 

2019, divulgando os objetivos, as estratégias e os resultados obtidos no âmbito 

do Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica Viral dos Coelhos.  
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A apresentação foi feita por Margarida Duarte (Virologista do INIAV e co-

cordenadora do Projeto +Coelho), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alijó. 

Margarida Duarte durante a apresentação “Dois anos de Projeto +Coelho”, na Alicaça, Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Alijó, 11 de maio. 

Fernando Castanheira Pinto, enquanto Presidente da CNCP, proferiu uma 

apresentação intitulada “A problemática da Sanidade Animal na atividade 

cinegética na região. Projeções a curto/médio prazo”. 

 

Fernando Castanheira Pinto na apresentação intitulada “A problemática da Sanidade Animal na atividade cinegética na 

região. Projeções a curto/médio prazo”, Salão Nobre, Alijó, 11 de maio. 

 

Apresentação das 

Atividades do Grupo de 

Trabalho +Coelho na 

Alicaça 2019 (Alijó), 11 de 

maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Da esquerda para direita, Fernando Castanheira Pinto (Presidente da CNCP), Carina Carvalho (Investigadora do INIAV-

Projeto Fight 2), Margarida Duarte (Investigadora do INIAV), António Moreira (na qualidade de Juiz de Provas), Vitor 

Ferreira (Vice-Presidente da CMA), Vice-Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde e organizadores e participantes, 
durante a entrega de prémios da Prova de St Humberto, Salão Nobre da Câmara Municipal de Alijó, 11 de maio. 

 

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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