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O LOBO-IBÉRICO NO
PARQUE NACIONAL DA PENEDA-GERÊS

LEITURA ADICIONAL

Lobo-ibérico (Canis lupus signatus) – descrição da sub-espécie com mapa de
distribuição do lobo na Península Ibérica e diversas ligações para páginas com informação
adicional:
http://lobo.fc.ul.pt/?page=conteudos/distribuicao (português)
http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Fichas-de-Especies/content/Ficha-dolobo?bl=1&viewall=true#Go_1 (português)
Wolf Print – The magazine of the UK Wolf Conservation Trust: contém vários artigos sobre
o lobo-ibérico em Portugal, incluindo os de especialistas convidados para este programa;
existe também um artigo sobre o trabalho de Clara Espírito-Santo em “Human Dimensions
in Wolf Management in Portugal”:
http://ukwct.org.uk/wp/issue20.pdf (inglês)
Peneda-Gerês National Park – Revista da National Geographic (Julho 2011) – boa
descrição do parque como “uma combinação de maravilhas naturais e estilos de vida
locais” (Mueller 2011), onde lobos e homens vivem em grande proximidade:
http://ngm.nationalgeographic.com/2011/07/peneda-geres/mueller-text (inglês)
PAN PARKS – Protecting Europe’s Wilderness: http://www.panparks.org/ (inglês)
Grupo Lobo - Associação para a Conservação do Lobo e do seu Ecossistema:
http://lobo.fc.ul.pt/ (português/inglês)
Programa Cão de Gado - iniciativa que visa recuperar a utilização das raças nacionais de
cães de gado para a protecção dos rebanhos e assim diminuir os prejuízos que predadores
como o lobo causam nos animais domésticos:
http://lobo.fc.ul.pt/caodegado/ (português)
Drª Sílvia Ribeiro – bióloga do Grupo Lobo que desde 1996 se dedica ao estudo,
implementação e avaliação da utilização de raças de cães de gado autóctones como medida
eficaz para diminuir o impacto predatório do lobo sobre os rebanhos. “The use of livestock
guarding dogs in Portugal” (página 27):
http://lobo.fc.ul.pt/caodegado/Publicacoes/Divulgacao/CDPNews-9_Dec2005.pdf (inglês)
http://lobo.fc.ul.pt/caodegado/publicacoes-divulgacao.html (inglês)
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Dr. Francisco Álvares – biólogo especialista no estudo do lobo-ibérico no PNPG desde
1994, com interesse particular na relação entre o lobo e as comunidades pastoris:
http://cibio.up.pt/cibio.php?content=members&menu=members&member=falvares
(inglês)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13511610.2011.592049#preview
(inglês)
Contactos:
Clara Espirito-Santo
Escritório: 259 433 146
Telemóvel: 933 237 709
E-mail: clara@portugalecotourism.pt

Este programa é organizado pela MONTES DE
ENCANTO®, uma empresa de turismo de natureza
licenciada (RNAAT nº 49/2008) pelo Turismo de
Portugal, com experiência na organização de
programas de ecoturismo desde 2007. O
programa tem a colaboração do Grupo Lobo e do
Dr. Francisco Álvares.
A nossa agência de viagens parceira é a Ponto por
Ponto – RNAVT nº 3645.

Este e outros programas de ecoturismo estão disponíveis em www.montes-de-encanto.pt.
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