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SECÇÃO: Opinião
Homens & lobos

51.ª crónica: O saber não tira férias
Com a modorra do calor, parece que os conflitos entre lobos e homens (ou viceversa) tendem a acalmar. Talvez andem
as gentes mais distraídas com praias, festas e férias – ou preocupadas com incêndios –, facto é que poucos ou nenhuns
incidentes têm chegado às parangonas dos jornais.
Mas nem por isso a equipa do Projecto MedWolf interrompe o seu trabalho: cães continuam a ser entregues, formas de
diminuir tensões entre a pecuária e a presença do lobo continuam a ser discutidas e aprimoradas. Mais: aproveitando as
férias de muitos, o Grupo Lobo, em colaboração com a Large Carnivore Initiative for Europe, está neste momento a levar
até perto das praias algarvias alguma informação sobre os maiores predadores europeus: o lobo, o lince, o urso e o
glutão.
A exposição “Coexistir com os Grandes Carnívoros – O Desafio e a Oportunidade”, que já esteve patente no Museu
Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, chega assim ao Centro Ciência Viva de Lagos,
acompanhada de abundante informação em Inglês, para que o turista também seja incluído neste esforço de divulgação
das verdadeiras histórias, aventuras e oportunidades destes animais fascinantes na Europa de hoje. E até 30 de
Setembro ainda poderá visitar a mesma exposição no Centro Ciência Viva da Floresta, em ProençaaNova, aqui perto de
nós.
Em Lisboa, a mostra “Génesis,” integrando algumas das obras mais recentes do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado,
apresentou aos seus mais de 67.000 visitantes informação sobre o tema da conservação do lobo em Portugal – sem
esquecer que parte da receita de bilheteira da mesma reverteu para o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.
Em Julho, o premiado ecofestival Salva a Terra, em Salvaterra do Extremo, acolheu também uma exposição resumida
sobre estes temas da convivência com as espécies selvagens mais emblemáticas da Europa: os seus grandes
carnívoros.
Mas o Verão não é só trabalho em exposições, palestras e ciência. Os técnicos do Projecto MedWolf têm também dado
todo o apoio a iniciativas mais festivas mas que não deixam de celebrar a possibilidade da coexistência com o lobo, em
zonas onde os conflitos se têm agudizado nos últimos tempos. No dia 8 deste mês foi levada a cabo a primeira Recriação
dos Percursos Antigos dos Rebanhos no Monte Baldio de Meridãos, na serra de Montemuro – terra de rebanhos, lobos e
cães de gado. Foi uma jornada de quase meio dia, com uma bela caminhada a acompanhar um rebanho, “mastigo” de
bolos de farinha de milho tradicionais na sertã, um grande grelhado misto com carnes de vitela arouquesa e de porco
regional e, acima de tudo, muito convívio e camaradagem entre gentes ligadas, nem que apenas pela proximidade ou por
laços familiares, à pecuária. Uma acção que veio valorizar as tradições associadas à pastorícia, contribuindo para
valorizar o papel dos rebanhos no ecossistema serrano e a profissão do pastor. Tudo isto com a colaboração da
Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico e do Grupo Lobo.
Tendo em vista que os prticipantes foram quase 200, imaginase que esta ideia não fique por aqui; quem sabe se não
está a começar assim uma nova tradição serrana... nascida à sombra da vontade de melhor coexistir com o lobo.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE MedWolf, cofinanciado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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