
Participação do 

Grupo de Trabalho 

+Coelho no 5º 

Encontro de 

Negaceiros e 

Caçadores de Pombos 

Torcazes, 28 de 

setembro de 2019 

A convite da organização, representada pelo Sr. Pedro Duarte, o Grupo de 

Trabalho (GT) +Coelho participou no 5º Encontro de Negaceiros e 

Caçadores de Pombos Torcazes, que decorreu no Pavilhão Multiusos em 

Arraiolos, Évora, Portugal, nos dias 28 e 29 de setembro.  

O evento contou com a participação do Vereador do pelouro do Desporto da 

Câmara Municipal de Arraiolos, João Campos. 

 

 

 

 

 

 

No Workshop, intitulado “Projeto + Coelho: dois anos depois o que foi 

alcançado e o que mudou “, Carina Carvalho (membro do Projeto Fight-Two, 

que operacionaliza do desenvolvimento de uma vacina oral contra a doença 

hemorrágica viral dos Coelhos, também uma das medidas do Projeto +Coelho 

2), em representação de Margarida Duarte (investigadora do INIAV e 

coordenadora do Projeto + Coelho), fez uma súmula sobre as espécies ibéricas 

de leporídeos silvestres existentes na Europa e seu estado de conservação, e da 

principais causas que atualmente os ameaçam, nomeadamente as doenças de 

etiologia viral. 
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Na sua intervenção, foi também apresentado o projeto +Coelho, as estratégias 

desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho, e os resultados obtidos durante os 

cerca de dois anos de execução do projeto. 

O encontro contou também com outros oradores, nomeadamente Ana Reis 

(estudante de doutoramento no INIAV) que falou sobre tuberculose em caça 

maior, e Graça Mariano (Sub-Directora da DGAV), cuja intervenção incidiu 

sobre as principais preocupações sanitárias em caça maior. 

Em cima à esquerda Carina Carvalho (Fight-two, INIAV) durante a sua intervenção sobre o 

projeto +Coelho; Em cima à direita Graça Mariano (Sub-Diretora da DGAV) e João 

Campos, Vereador do pelouro do Desporto da Câmara Munícipal de Arraiolos junto da 

assistência; Em baixo à esquerda uma panorâmica da assistência; em baixo à direita Ana 

Reis (estudante de doutoramento do INIAV) durante a sua intervenção sobre tuberculose em 

caça maior. 

 

Neste evento foram realizadas diversas demonstrações e concursos de pombos 

e proporcionou aos negaceiros e caçadores a possibilidade de exporem os seus 

pombos de negaça e todo o tipo de material relacionado com a arte de negaçar.  

A FENCAÇA, parceira do projeto, esteve representada por Ana Perdigão e 

Jorge Santos, técnicos desta Organização. No Stand da FENCAÇA foram 

disponibilizadas ao público brochuras sobre projeto + Coelho. 

 

Projeto “+Coelho2: Desenvolvimento e implementação de medidas 

práticas impulsionadoras da recuperação dos leporídeos silvestres em 
Portugal”, financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 


