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Dar a conhecer esta terra de lobos
O lobo, como já aqui afirmámos umas quantas vezes, é um animal que suscita paixões contraditórias: quem vê o seu
gado exposto aos ataques do predador não lhe acha graça alguma, o que é compreensível. Mas muitas pessoas, dentro
e fora do nosso país, vêem neste predador um símbolo de tudo quanto é autêntico na Natureza e na história do ser
humano. Assim sendo, o lobo constitui em várias paragens um verdadeiro chamariz de turistas que, mesmo sabendo que
dificilmente verão um exemplar, são atraídos pela aura mítica de um animal nocturno, esquivo e tão incompreendido.
E porque não aproveitar esta atracção, notória sobretudo em países como os EUA e os estados da Europa do norte, para
dinamizar o turismo de zonas onde hoje em dia a presença do lobo ibérico é mais notória? Chamando turistas com forte
capacidade económica, toda a região fica a ganhar; não apenas a hotelaria mas vários sectores que podem, com acções
bem pensadas, ajudar a receber esses visitantes de forma única e inesquecível.
Aqui, o Projecto MedWolf também pode ter um papel a desempenhar, incentivando e colaborando com programas
turísticos que tirem partido da presença do lobo nestas terras. Esta é, afinal, mais uma forma de minorar os conflitos e
reduzir a animosidade contra o nosso maior predador.
Já em Junho, terá lugar a primeira destas iniciativas. Dias 5, 6 e 7, de sexta a domingo, inauguraremos a rota
denominada “O Lobo em Terras do Côa”. Aproveitando a nova “Grande Rota do Vale do Côa” como guia desta viagem,
propomos a descoberta do que de melhor aqui existe, longe dos caminhos mais trilhados pelos turistas e procurando dar
a conhecer de perto as gentes locais e a sua forma de sentir a terra.
A “Grande Rota” é um trilho de 200 km que acompanha o percurso do rio Côa, desde a nascente (em Fóios, Sabugal) à
foz (em Vila Nova de Foz Côa). Iremos percorrer a pé um dos troços mais espectaculares deste rio, junto ao Sabugal;
visitando o Curral de Lobos, uma antiga armadilha em pedra para capturar lobos. Depois de recuperar as forças com
iguarias locais num piquenique ao ar livre, visitaremos pastores e criadores de gado que nos falarão sobre a presença do
lobo neste território, sobre a pastorícia e a sua visão do mundo rural. Numa autêntica partilha de histórias e experiências
com quem hoje vive “na boca do lobo”, propomos ao visitante a descoberta de uma história milenar de conflitos, mitos e
coragem – e, claro, a aquisição de produtos autênticos desta terra, dos queijos aos excelentes enchidos.
Programa resumido: Dia 5 Junho – encontro no Sabugal, sextafeira, às 21h30 horas. 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; almoçopiquenique 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 – 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).
Este programa é organizado pela Montes de Encanto, empresa especializada em ecoturismo, em colaboração com o
Projecto MedWolf. Todos os interessados podem já fazer reservas pelos telefones 217500073 ou 933237709.
Serão 3 dias únicos, a aproveitar mesmo por quem julga já tudo saber sobre estas paragens. Porque conhecer melhor
também pode ser ajudar a preservar.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE MedWolf, cofinanciado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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