Descubra
a vida de
quem vive
com o lobo.

Programa:
Dia 31 de Outubro – Sábado, 9h30

Ponto de encontro: Sabugal.

>Deslocação para a quinta do pastor, numa
aldeia a 10 minutos do Sabugal.
>Chegada à quinta; conhecer a família
do pastor, a quinta, o rebanho e os cabritos.
>Curta apresentação sobre o lobo ibérico e
o Projecto Med-Wolf; participação na ordenha
do leite e no fabrico dos queijos.
>Almoço na quinta.
>Passeio com o rebanho de cabras no monte,
na companhia do pastor e seus cães.
>Apanha de castanhas e magusto.
>Jantar em restaurante típico.
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Um dia com o pastor:
surpresas e sabores
- mundo rural.
do genuino
Em tempos não muito distantes, o lobo ibérico vagueava
à vontade do Minho ao Algarve.
Hoje, a sua presença faz-se de novo sentir em territórios
já dele desabituados; suscitando conflitos com a pecuária.
Mas ainda há quem guarde a memória e a prática dos
métodos de protecção antigos.
Na Beira Interior, o Projecto Med-Wolf apoia os criadores
de gado. E desafia-o, a si e à sua família, a sair dos roteiros
turísticos habituais e descobrir as gentes locais, com a sua
forma de viver a terra.
Num programa que encantará até as crianças, vamos
passar um dia na quinta de um pastor, acompanhar o seu
rebanho de cabras, ver os cabritos acabados de nascer,
provar o queijo, apanhar castanhas, sentir a hospitalidade,
as tradições e a gastronomia beirãs, sempre em contacto
directo com os animais e a vida do campo.

31/10 – 1/11/2015

>Serão com histórias e lendas de lobos, na
aldeia histórica de Sortelha (local a confirmar).

Dia 1 de Novembro – Domingo
>(Opcional) Visita a criadores de gado para
ouvir testemunhos de quem sabe coexistir
com o lobo, usando métodos de prevenção
de ataques ao gado – proporcionados pelo
Projecto LIFE MedWolf.
>Fim do programa. Almoço livre.
Organização e Reservas::

>Montes de Encanto Lda. – RNAAT n.º 49/2008.
>Grupo Lobo: 217500073; globo.fc.ul.pt; lobo@fc.ul.pt
>Reservas e info: 933237709; cesanto@hotmail.com
Sugestões de alojamento no Sabugal:

>Carya Tallaya
http://www.caryatallayacasasdecampo.com
tel: 918107839 / 926035183

>Hospedaria Robalo
tel: 271753566
Preço:

>35€/pessoa (50% de desconto até aos 12 anos). Inclui todas as actividades do programa, almoço e jantar de

Sábado e seguro. Não inclui alojamento. Poderemos facilitar a reserva nas unidades sugeridas. Os primeiros
8 inscritos disporão de transporte gratuito, do Sabugal para os diferentes locais onde as actividades terão lugar.
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