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SECÇÃO: Opinião

Lobos & turismo
Ainda há poucas semanas anunciámos aqui a primeira edição do passeio “O Lobo em Terras do Côa”, organizado pelo
Projecto MedWolf e pela empresa Montes de Encanto. Um percurso por um dos trechos mais bonitos do Côa, junto ao
Sabugal; passando pelo conhecido Curral de Lobos, três explorações pecuárias e algumas ocasiões para descobrir a
gastronomia e a hospitalidade desta nossa terra.
Lançámos a ideia apesar da sondagem que realizámos na área do Projecto, ainda em 2013: era então notório que
poucos por aqui acreditavam na hipótese de ganhar dinheiro através do turismo centrado na presença do lobo ibérico.
Isto ignorando exemplos bem próximos: segundo o jornal espanhol “La Vanguardia”, em 2012 o turismo lupino valeu
mais de 600.000 euros, só em dormidas e refeições de visitantes trazidos pelo ecoturismo relacionado com o lobo. Pena
seria que também não aproveitássemos.
Resultado? Foram ultrapassadas todas as expectativas: quando a lotação desta aventura apontava para os 8 visitantes,
houve tanto interesse que acabámos por receber mais de uma dúzia de participantes. Entre gente da terra desejosa de
redescobrir as suas raízes a visitantes de Lisboa. O tempo ajudou e aconteceu um fimdesemana magnífico, entre
caminhadas, convívio e descoberta desta região.
O contacto com criadores de gado foi sem dúvida o ponto alto, pelo menos em termos humanos e de conhecimento da
realidade que se vive nas explorações pecuárias próximas da presença do lobo. A integração de um pequeno cão Serra
da Estrela num rebanho de ovelhas no Sabugal, já protegido por uma vedação fornecida pelo Projecto, foi motivo de
emoção e alegria, com todos a quererem uma fotografia com o simpático cachorro que, mesmo algo assarapantado pela
sua primeira viagem de carro, não se fez rogado às solicitações de festas de tanta visita.
Numa outra exploração, esta de cabras, foi altura de todos se sentarem em torno de uma farta mesa, com os queijos da
região em lugar de honra, bem acompanhados por um excelente chá de poejo e pelo bom tinto de Pinhel.
Aqui, o proprietário da exploração partilhou com os presentes algumas das suas ideias, assertivas mas ainda pouco
partilhadas pelos seus vizinhos: sobre a importância da presença do lobo – predador capaz de eliminar javalis e corços
doentes antes que contaminem o gado, inimigo jurado das raposas, sempre de olho nos galinheiros, e dos cães vadios
que por vezes atacam animais domésticos mais vulneráveis. Falouse também dos malefícios de atitudes descuidadas
face ao Ambiente, de caçadores que descuram as suas obrigações, de “criadores” que se limitam a deixar o gado
vaguear no monte enquanto se dedicam a outros assuntos, sem esquecer a praga da caça furtiva, que este criador
descobre na sua propriedade, encontrando inúmeros laços, preparados para javalis e também para os corços, mas que já
lhe apanharam umas quantas cabras e cães.
Para finalizar o dia com nota mais ligeira e despreocupada, um jantar num dos bons restaurantes que aqui temos.
Enchidos, boa carne e gostoso bacalhau, tudo bem regado e acompanhado por muita conversa e muitas perguntas aos
biólogos presentes. Depois, todos recolheram a unidades hoteleiras vizinhas.
Já no Domingo, os mais resistentes à caminhada da véspera ainda arranjaram forças para visitar o Curral de Lobos, o
fojo de cabrita que é o único ainda em condições originais em toda a região Centro; aqui, a nota dominante foi o espanto
por este verdadeiro monumento à memória do nosso convívio com o lobo não estar em melhores condições, servindo
como verdadeira atração turística.
Em resumo, uma experiência coroada de sucesso e uma “rota” que por certo se irá repetir.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE MedWolf, cofinanciado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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