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Editorial
A edição de Novembro destaca o primeiro lince fêmea – Azahar – que chegou a Portugal para estrear o novo Centro de Reprodução
em cativeiro do lince-ibérico, em Silves. Destaque também para um caso de conflito entre a expansão das energias renováveis e a
conservação da biodiversidade – a construção de um parque eólico no Sul do Douro versus conservação do lobo-ibérico.

É notícia...

Mais informações e notícias em: http://carnivora.fc.ul.pt
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É notícia...
Projectos ambientais portugueses financiados pelo Programa Life
O programa europeu Life vai financiar três projectos ambientais portugueses, num montante total de 4,4 milhões de euros.
O projecto português que vai receber a maior verba (75 por cento do total - 2,6 milhões) foi apresentado pela Liga para a
Protecção da Natureza (LPN) para a protecção do lince ibérico (Lynx pardinus) e do abutre-preto (Aegypius monachus),
nomeadamente através da criação de corredores ecológicos.
O projecto da LPN - desenvolvido no Vale do Guadiana e Serra do Caldeirão, nas regiões de Moura e de Barrancos - tem
uma duração prevista de 48 meses (2010 a 2013) e um orçamento total de 2.640.556 euros.
Fonte: http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1407561, 30 de Outubro
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Em agenda...
IX Jornadas da SECEM
Bilbao - Espanha, 4 a 7 Dezembro 2009
As sessões científicas vão decorrer durante os dias 5 e 6 de Dezembro. Estão previstas
comunicações orais, posters e duas conferências convidadas. Durante as Jornadas também se
realizarão as reuniões dos grupos de trabalho da SECEM, exposições e outras actividades paralelas.
No dia 7 terá lugar a Assembleia Geral da SECEM a que se seguirá o almoço de encerramento.
Mais informações em: http://www.secembilbao09.com/
24.º Congresso internacional para a Biologia da Conservação
Alberta, Canadá, 3 a 7 de Julho 2010
Prazo para submissão de abstracts: 20 January 2010. Inscrições: a partir de 13 January 2010
Mais informações em: www.conbio.org

Outros destaques...
FOTOGRAFIA DO ANO mostra beleza e agilidade do lobo-ibérico
José Luis Rodríguez, um dos mais conceituados fotógrafos de natureza espanhóis, captou uma
imagem que mostra a grande agilidade e força deste animal, tendo como objectivo revelar a
beleza do lobo ibérico para que Espanha se possa orgulhar do seu emblemático animal”. "Queria
capturar um lobo num acto de caça, mas sem sangue", explicando a maneira como, muitos anos
antes, planeou esta foto que até chegou a esboçar em papel. "Não queria uma imagem cruel",
explicou. O júri e fotógrafo Mark Carwardine considerou que Rodriguez conseguiu capturar
"milhares de anos de interacção entre Homem e lobo num momento apenas".

Mais informações em: http://news.bbc.co.uk
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