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Sabugal

“O Lobo em Terras do Côa: 3 dias de conhecimento e aventura” é a iniciativa programada para 6, 7 e 8 de
Junho, para a região do Sabugal, no âmbito do programa de Ecoturismo realizado e co-financiado no
âmbito do projecto LIFE MedWolf – Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões
Mediterrânicas.
O convite para esta actividade passa pela descoberta de “uma história milenar de conflitos, mitos e
coragem” e da “luta pela salvaguarda do lobo ibérico, por uma convivência com as gentes locais”. Os
participantes terão oportunidade de descobrir a Grande Rota do Vale do Côa, percorrendo a pé um dos
seus troços mais espectaculares. “Do Curral de Lobos, uma antiga armadilha em pedra para capturar
lobos, à partilha de histórias e experiências com pastores que hoje vivem na boca do lobo”, é outra das
propostas que também olha para a bravura dos pastores e dos seus cães de gado.
Os participantes são ainda convidados a descobrir “algumas surpresas gastronómicas da região”.
“Passe 3 dias únicos, num programa de ecoturismo realizado no âmbito do projecto LIFE MedWolf – Boas
Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas. Porque conhecer também pode ser
ajudar” é o desafio da organização.
Esta actividade tem o custo de 40 euros/pessoa (50% de desconto para crianças até 12 anos) e inclui a
participação em todas as actividades do programa, piquenique e jantar de Sábado, bem como seguro.
Os primeiros 8 inscritos terão transporte gratuito, do Sabugal para os diferentes locais onde se vão
realizar as actividades.
O programa começa no dia 5 Junho, às 21.30 horas, no Sabugal, com a apresentação sobre o lobo
ibérico na região da Beira Interior.
No dia 6 de Junho haverá um passeio pedestre de 8 km pelo rio Côa, junto ao Sabugal (inclui: almoçopiquenique junto a uma praia fluvial; visita a criadores de gado, pastores e produtores de queijo em pleno
território de lobo – prova de queijos; Jantar).
No dia 7 Junho, tem lugar a visita ao Fojo do Lobo (Caminho até ao Curral de Lobos, o único fojo do lobo
original em toda a região Centro de Portugal).
Esta iniciativa tem como Entidades promotoras o Grupo Lobo e Montes de Encanto Lda e conta com a
colaboração de Rotas e Raízes Lda (Sabugal) e Associação Transumância e Natureza (Figueira de
Castelo Rodrigo).
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