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+Coelho intervém, a 

convite, nas jornadas 

Xuntos Pola Caza, que se 

realizaram a 31 de março 

em Lobios, Galiza, 
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A convite da Mesa Galega Pola Caza, a investigadora Mónica V. Cunha do 

grupo de Trabalho +Coelho esteve presente nas jornadas 

se realizaram a 31 de março em Lobios, Galiza

discutiram os problemas e preocupações dos caçadores e das sociedades de 

 

As jornadas contaram com várias apresentações, nomeadamente de Juan Perez

médico veterinário, que abordou aspetos técnicos da gestão ci

seguindo-se a apresentação do projeto +Coelho, nos 

científicos e operacionais, tendo sido descritos os resultados das 

desenvolvidas nos últimos 18 meses pelo Grupo de Trabalho

Mónica Cunha com Manuel Martinez Casal (à esquerda) e Juan Perez (à direita)
Direção da Mesa Galega Pola Caza.  

Seguiram-se outras apresentações por Rafel Canalejo e Michel Coya, que 

abordaram aspetos práticos relacionados com apólices de seguro

armas de fogo, respetivamente.  A Presidente de Câmara de Lobios, 

Carmen Yáñez, e a Diretora Geral da Consellería de 
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, a investigadora Mónica V. Cunha do 

nas jornadas Xuntos Pola Caza, que 

Lobios, Galiza (Espanha), nas quais se 

preocupações dos caçadores e das sociedades de 

As jornadas contaram com várias apresentações, nomeadamente de Juan Perez, 

que abordou aspetos técnicos da gestão cinegética, 

, nos seus aspetos estratégicos, 

científicos e operacionais, tendo sido descritos os resultados das atividades 

desenvolvidas nos últimos 18 meses pelo Grupo de Trabalho. 

com Manuel Martinez Casal (à esquerda) e Juan Perez (à direita), membros da 

se outras apresentações por Rafel Canalejo e Michel Coya, que 

apólices de seguros de caça e 

A Presidente de Câmara de Lobios, María del 

de Medio Ambiente da Xunta 
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de Galicia, 

importância

teve grande adesão, tendo estado presentes mais de 200 

técnicos

+Coelho suscitou grande interesse junto da audiência, que colocou e debateu 

diversas questões de ordem prática relativas ao controlo de epizootias, gestão e 

recuperação das populações de coelho

importância de se ab

ibérica. 

Lobios, dedicado à degustação de carne de caça, nomeadamente, javali, corço e 

veado. 

 Em cima
direita, Juan Pérez
Belén María do Campo Piñeiro
de Galicia)
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Galicia, Belén María do Campo Piñeiro, interviram no final, 

importância socioeconómica da caça na Galiza, e encerrando a sessão. 

grande adesão, tendo estado presentes mais de 200 

técnicos, gestores e caçadoras com visibilidade nas redes sociais

+Coelho suscitou grande interesse junto da audiência, que colocou e debateu 

diversas questões de ordem prática relativas ao controlo de epizootias, gestão e 

recuperação das populações de coelho-bravo.  

importância de se abordar a problemática do coelho

ibérica. No final da sessão, seguiu-se um almoço no Restaurante Lusitano de 

Lobios, dedicado à degustação de carne de caça, nomeadamente, javali, corço e 

 

Em cima: à esquerda, Michel Coya, perito em armas e influenciador das redes sociais
direita, Juan Pérez (Mesa Galega Pola Caza), María del Carmen Yáñez
Belén María do Campo Piñeiro (Diretora Geral da Consellería de Medio Ambiente de la Xunta 
de Galicia) e Manuel Casal (Mesa Galega Pola Caza).  
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interviram no final, abordando a 

encerrando a sessão. O evento 

grande adesão, tendo estado presentes mais de 200 pessoas, entre caçadores, 

e caçadoras com visibilidade nas redes sociais. O projeto 

+Coelho suscitou grande interesse junto da audiência, que colocou e debateu 

diversas questões de ordem prática relativas ao controlo de epizootias, gestão e 

bravo.  Foi também debatida a 

ordar a problemática do coelho-bravo numa perspetiva 

se um almoço no Restaurante Lusitano de 

Lobios, dedicado à degustação de carne de caça, nomeadamente, javali, corço e 

 

 
perito em armas e influenciador das redes sociais; à 

María del Carmen Yáñez (Alcaldesa de Lobios), 
(Diretora Geral da Consellería de Medio Ambiente de la Xunta 


