Esta
também é
a terra dele.
Descubra-a.

Programa:
Dia 5 Junho – Sexta-feira, às 21h30

Ponto de encontro: Sabugal.

>Apresentação sobre o lobo ibérico na região
da Beira Interior.

Dia 6 Junho – Sábado
>Passeio pedestre de 8 km pelo rio Côa,
junto ao Sabugal;
>Almoço-piquenique junto a uma praia fluvial;
>Visita a criadores de gado, pastores
e produtores de queijo em pleno território
de lobo – inclui prova de queijos;
>Jantar.

Dia 7 Junho – Domingo

O Lobo
em Terras do Côa:
3 dias de conhecimento
e aventura.
Venha descobrir uma história milenar de conflitos, mitos
e coragem. A luta pela salvaguarda do lobo ibérico,
por uma convivência com as gentes locais, espera por si.
Descubra parte da 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”. Admire
a bravura destes homens e dos seus cães de gado.
Descubra 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
a preservar.

5 -7 Junho 2015

>Visita ao Fojo do Lobo;
>Caminho até ao Curral de Lobos, o único fojo
do lobo original em toda a região Centro
de Portugal;
>Fim do programa. Almoço livre.
>Sugestão de visita à tarde:
Reserva da Faia Brava (Associação Transumância
e Natureza)
Programa organizado por:

>Montes de Encanto Lda. – RNAAT nº 49/2008.
Reservas e Informações: http://lobo.fc.ul.pt/

>Grupo Lobo: 217500073; globo@fc.ul.pt
>Montes de Encanto: 933237709; cesanto@hotmail.com
Sugestões de alojamento no Sabugal:

>Carya Tallaya
(http://www.caryatallayacasasdecampo.com/)

>Quinta do Alexandre
(http://www.web.quintadoalexandre.com/)

>Residencial Robalo (tel: 271 753 566)
Entidades promotoras:

Colaboração:

>Grupo Lobo
>Montes de Encanto Lda.

>Rotas e Raízes Lda. (Sabugal)
>Associação Transumância e Natureza (Figueira de Castelo Rodrigo)

