
No dia 4 de Setembro, a equipa do Projecto +Coelho voltou a participar 

no segundo Campo de Férias sobre “CAÇA, CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E BIODIVERSIDADE”, que decorreu de 1 a 6 de setembro na 

Herdade da Barroca D’Alva em Alcochete em Portugal. 

 

 

Este ano, o programa contou com a presença de várias organizações 

especialistas em conservação da natureza como a Associação Portuguesa 

de Falcoaria, a Associação Natureza Portugal/World Wildlife Fund 

(ANP-WWF), e a Liga Para a Proteção da Natureza (LPN). 
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Este evento, com a iniciativa e organização da ANPC, contou 

novamente com a participação do INIAV. Estas duas 

organizações/instituições, são parceiras do Grupo de Trabalho 

+Coelho, uma parceria que inclui ainda a DGAV, o ICNF, a 

FENCAÇA, a ANPC, o CIBIO-Inbio, o iBET e a OMV, com o 

objectivo conjunto de encontrar estratégias para o controlo da Doença 

Hemorrágica dos Coelhos. 

 

Fábio Abade dos Santos (Mestre) e Margarida Duarte (Investigadora 

do INIAV), ambos médicos veterinários, trouxeram a este Campo de 

Férias uma visão sobre os aspectos morfolóficos, fisiológicos e 

sanitários das espécies cinegéticas. 

 

A equipa do INIAV foi auxiliada pelo Gestor de Caça Sebastião 

Miguel, e teve a seu cargo um atelier com diversas espécies 

cinegéticas, nomeadamente o pato-real (Anas platyrhynchos), o faizão-

comum (Phasianus colchicus), a perdiz-vermelha (Alectoris rufa), a 

lebre-ibérica (Lepus granatensis), o coelho-bravo (Oryctolagus 

cuniculus algirus) e exemplares de furão (Mustela putorius furo). Os 

furões podem ser usados, em condições especiais devidamente 

autorizadas, na captura de exemplares vivos de coelho-bravo com 

vista, por exemplo, a colheita de material biológico em vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Participação do Grupo 

de Trabalho +Coelho no 

2º CAMPO DE FÉRIAS 

ANPC – “CAÇA, 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E 

BIODIVERSIDADE” 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Margarida Duarte e Fábio Abade dos Santos manipulando exemplares de pato-

real durante a intervenção do Grupo de Trabalho +Coelho no Campo de Férias 

da ANPC. 

 

Crianças segurando um furão (Mustela putorius furo). 

 

As crianças tiveram oportunidade de conhecer, ver e tocar nos 

animais e aprender sobre a sua morfologia, dimorfismo sexual, 

comportamentos e preferências de habitats. 
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Fábio Abade dos Santos introduzindo a espécie coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus 

algirus) junto das crianças. 

 

 

Fotografias ilustrativas de vários momentos da intervenção do Grupo de Trabalho +Coelho no 

Campo de Férias da ANPC. 

 

 

Aprenderam também sobre os cuidados necessários para manipular 

cada uma destas espécies, e assistiram a alguns atos médicos como a 

auscultação, colheita de sangue da veia marginal da asa, ou ao 

procedimento da colheita de conteúdo do papo de um pato-real com 

uma zaragatoa. 
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Puderam ainda ouvir sobre alguns dos problemas sanitários que mais 

as afetam, dando-se como exemplo a gripe aviária e a doença 

hemorrágica viral dos coelhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À esquerda, Fábio Abade dos Santos mostrando às crianças um exemplar jovenil de coelho-bravo 

(O. c. algirus. À direita, João Carvalho mostrando um exemplar fêmea de pato-real. 

 

No campo de férias participaram ainda o Canil da Maralha e 

personalidades com atividade em áreas distintas, desde a avaliação de 

provas (Santo Huberto e de Cães de parar) à divulgação e promoção da 

atividade cinegética e biodiversidade junto ao sector e à sociedade 

civil, através de artigos, livros e fotografia. 

As inscrições para esta atividade esgotaram, não obstante o número de 

participantes tenha sido reforçado. 

O interesse e entusiasmo das crianças demonstra a pertinência e 

importância destas acções na sensibilização da camada jovem para a 

relevância da atividade Cinegética no nosso país e para a necessidade 

de preservar o património vivo das nossa especies autóctones e a 

Biodiversidade. 

Participação do Grupo 

de Trabalho +Coelho no 

2º CAMPO DE FÉRIAS 

ANPC – “CAÇA, 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E 

BIODIVERSIDADE” 



 

Fotografias do momento da libertação dos exemplares de perdiz-vermelha (Alectoris rufa) 

(em cima) e pato-real (Anas platyrhynchos) (em baixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fábio Abade dos Santos e Sebastião Miguel durante uma das suas intervenções no evento. 
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O grupo +Coelho agradece a Sebastião Miguel a disponibilização dos 

exemplares de coelhos, lebres e furões utilizados na desmonstração, 

bem como à empresa CAÇABRAVA pela disponibilização dos casais 

de perdiz, faisão e pato-real. 

 

 

 

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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