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Editorial
Em plena época de comemoração dos 200 anos do nascimento de Darwin e dos 150 anos da publicação da sua obra de referência
convidamo-lo a uma reflexão sobre o aparecimento e extinção das espécies animais. Nas notícias deste boletim incluem-se dois relatos
de tentativas de recolonização por parte de espécies localmente extintas como consequência da perseguição humana. Nestes casos
ainda é possível inverter o curso da história, mas nem sempre é assim. As referências recentes a trabalhos científicos abordando o
conflito Homem-vida selvagem revelam que se trata de uma área de investigação activa actualmente. Estão as sociedade actuais
dispostas fazer o possível para prevenir mais extinções evitáveis por causas antropogénicas?
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Em agenda...
Curso de Ecoturismo – Lisboa – 14 e 15/03, 18 e 19/04, e 16 e 17/05
A LPN promove este curso no Centro de Formação Ambiental na sua sede em Lisboa.
Mais informações e inscrições: Tlf (217 780 097), Fax (217 783 208), email (lpn.natureza@lpn.pt)
Society for Conservation Biology Annual Meeting – Pequim, China – 11 a 16/07
O prazo para as inscrições sem penalização termina a 3 de Abril.
Mais informações em: http://www.conbio.org/Activities/Meetings/2009/?CFID=7480772&CFTOKEN=
86309977
10th International Mammalogical Congress – Mendoza, Argentina – 9 a 14/08
As inscrições a preço reduzido terminam a 31de Março e o prazo para a submissão de abstracts é 30 de
Abril.
Mais informações em: http://www.cricyt.edu.ar/imc10/

Outros destaques...
Página web do CARNIVORA renovada e com novos conteúdos
Depois da renovação da newsletter da associação no princípio deste ano chegou a vez de
a nossa página web ser actualizada. Esta renovação inclui um design novo e a incorporação
de novos conteúdos. Com o objectivo de divulgar os trabalhos científicos feitos sobre
carnívoros em Portugal e disponibilizar aos internautas material para estudos bibliográficos
sobre as diferentes espécies, está agora disponível no nosso site uma nova secção de
“Bibliografia”. Aqui encontrarão uma lista de relatórios técnicos, relatórios de estágio,
teses de mestrado ou doutoramento, artigos e livros publicados sobre mamíferos
carnívoros em Portugal.
Visite-nos em http://carnivora.fc.ul.pt e veja por si mesmo!
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