
Decorreu nos dias 25 a 27 de 
outubro, no Pavilhão Desportivo 
Municipal da Vila de  Mértola,  a 
X Feira de Caça, organizada pela 
Câmara Municipal em 
colaboração com as seguintes 
entidades; 
 
• Agrupamento de Escolas de Mértola,  
• Apiguadiana- Ass. de Apicultores do Parque Natural do Vale do Guadiana,  
• Associação de Galgueiros do Sul,  
• Projeto Capital Cinegética,  
• Escola Profissional Alsud,  
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),  
• Federação Portuguesa De Caça (FENCAÇA),   
• LPN/Life Imperial,  
• Matilha Caça Menor do Algoz,  
• ROMEIRAS - Caça e Turísmo, S.A.,  
• Turismo Rural “O Alhinho”,  
• Zona de Caça Associativa Cerro do Moreno,  
• Zona de Caça da Dorde/Santana de Cambas,  
• Zona de Caça Turística “Moinho Monte Novo”. 
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A Feira teve como objectivo promover as potencialidades cinegéticas do concelho e divulgar a 
importância desta atividade na valorização do território, na promoção do 
turismo e da gastronomia e na preservação da biodiversidade.  A feira 
contou com a participação de muitos expositores dedicados à venda de 
produtos regionais e de material diverso de apoio à atividade cinegética, 
oferta de serviços,  e à divulgação de atividades promovidas pelo setor 
cinegético. 

Dos parceiros do 
Projecto +Coelho, 
estiveram presentes a 
FENCAÇA, a ANCP, 
a CNCP  o ICNF e o 
INIAV. 
   
 
 
 

 Margarida Duarte no Stand da CNCP, na X Feira de Caça, em Mértola  

 
Margarida Duarte, em representação do GT +Coelho, esteve presente na X 
Feira de Caça, assistindo à apresentação oficial da Escola de Caça,  Pesca e 
Natureza, projeto da Escola Profissional ALSUD de Mértola (EP-ALSUD), 
cujos professores e alunos têm colaborado com o Projecto +Coelho em 
eventos de captura de lebres no âmbito de uma das medidas em 
desenvolvimento no Projecto +Coelho 2. A  Escola de Caça, Pesca e 
Natureza conta já com 3 ações de formação,  ministradas  por Albert Ituren 
da  Universidade de Valência e da Federacion de Caza de la Comunidad 
Valenciana (Segurança em Atos de Caça Maior) e Jorge Piçarra  (Formação 
teórica e prática em Cães de parar).  
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Em cima: Isabel Campos (Diretora da EP ALSUD, Teresa Santos (Diretora Pedagógica da EP 
ALSUD) e João Grosso (Professor da Alsud e Coordenador da ECPN). Ao meio: João Grosso e em 
baixo: Isabel Campos(Diretora da EP Alsud), o Tenente General Nuno Augusto Teixeira Pires da 
Silva,( Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana) e Mario Martins (Presidente do 
Concelho de Admnistração da EP ALSUD) 
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Esta nova Escola aposta assim na formação e capacitação de jovens e adultos, 
através da frequência de diferentes tipologias de formações nas quais 
participarão especialistas nacionais e internacionais de muitas áreas, para que 
possam munir-se de conhecimento e experiência para responderem 
cabalmente às solicitações cada vez mais exigentes desta atividade nas áreas 
do maneio do habitat, da cinegética e do turismo, a nível regional, nacional e 
mesmo internacional. 

A Feira ofereceu ainda aos visitantes momentos musicais, colóquios e um 
Show Coocking. Decorreu ainda durante a feira, a Taça Ibérica de St.º 
Huberto, uma montaria de caça maior, tiro aos pratos, corrida de cães galgos, 
o Campeonato Nacional de Caça de Salto “Fernando Pereira” e a largada de 
perdizes, faisões, pombos e patos. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa da X Feira de Caça de Mertola 

 
 
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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