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2ª CIRCULAR: IX REUNIÃO DOS UNGULADOS SELVAGENS IBÉRICOS
O Encontro sobre Ungulados Ibéricos Selvagens (RUSI)
surgiu em 2010 com o objec vo de criar um fórum de
debate e troca de informação entre os diferentes
grupos proﬁssionais que desenvolvem trabalho ou
ac vidades relacionadas com ungulados ibéricos
selvagens. RUSI des na-se a várias pessoas ou grupos
de inves gação dedicados ao estudo de ungulados
ibéricos selvagens e asilvestrados, autóctones ou
introduzidos a par r da Península Ibérica e suas ilhas,
através da perspec va da Biologia, Ecologia, Medicina
Veterinária ou qualquer outra área cien2ﬁca.

Situa-se na margem esquerda do rio Poqueira e é mais
conhecida como "Barranco de Poqueira". A sua
localização e a sua al tude de quase mil e quinhentos
metros oferecem-nos as melhores vistas do
desﬁladeiro. A par r dos diferentes miradouros é
possível disfrutar de espectaculares vistas panorâmicas
dos cumes da “Colina Mulhacén” e do “Pico Veleta”.
Uma das principais atracções é a arquitectura de
origem berbere, cujas inﬂuências foram deixadas pelas
an gas populações das aldeias das montanhas do Norte
da África.

Na sua nona edição, o encontro terá lugar no Parque
Nacional da Serra Nevada, tendo como principal tema
"os ungulados e a sua conservação, perante uma nova
realidade mais urbana e menos rural". Considerando
que a Serra Nevada alberga a maior população de
cabra-montês de todas as existentes e também a que
apresenta maior variabilidade gené ca, sen mo-nos
incen vados a incluir um workshop para avaliação do
estado das populações e cabra-montês na Europa. Nos
úl mos anos deixou de ser uma espécie existente
apenas em Espanha para atualmente estar distribuída
por Andorra, França e Portugal.

Embora as origens de Capileira remontem aos fenícios,
romanos e visigodos, o maior legado foi deixado pelos
árabes. Arquitectura, sistemas de irrigação, agricultura
e raízes linguís cas são o contributo de uma cultura
com setecentos anos de permanência na Península
Ibérica. Na sua paisagem urbana destacam-se os
terrenos planos com pedras e madeira, além da
chamada “launa”, uma terra azulada semiimpermeável.

O formato proposto para a tarde do primeiro dia inclui
a realização de três sessões de trabalho (duração
aproximada de uma hora e meia) com pausas de dez
minutos entre cada sessão, debatendo exclusivamente
sobre a cabra-montês e o seu estado atual, diversidade
gené ca das populações (subespécie hispanica vs
victoriae) e principais ameaças (doenças, compe ção
com espécies domés cas, altas densidades). Durante o
segundo dia do congresso, realiza-se o RUSI
propriamente dito com a exposição de várias
comunicações orais e cartazes. Nesse dia irá decorrer a
inauguração oﬁcial e o jantar de encerramento. No
sábado haverá uma excursão a Mulhacén, com uma
rota alterna va para quem desejar.
LOCAL
Esta reunião decorrerá em Capileira de 4 a 6 de outubro
de 2018.
Capileira, do la m capillaris, signiﬁca cabelo ou o que
está relacionado com a cabeceira, isto é, o ponto mais
alto do desﬁladeiro. Localiza-se no sul da província de
Granada, no coração de La Alpujarra e dentro do
Parque Nacional da Serra Nevada. Dada a sua
localização, pode ser considerada a "Porta da Serra
Nevada" pela sua encosta sul. Pertence à associação
das mais belas aldeias de Espanha.

Está declarada como Património de Interesse Cultural
na categoria de Lugares Históricos, como
reconhecimento pela preservação da sua arquitetura
popular. A estrutura urbana é composta por casas
caiadas de branco, ediﬁcadas na encosta, formando
ruas estreitas e sinuosas as quais têm de ser
percorridas para entrar numa quietude intemporal.
Mais informação em www.capileira.es
ALOJAMENTO
Para garan r alojamento durante esta reunião, o
secretariado técnico reservou uma série de quartos em
diferentes estabelecimentos hoteleiros do Barranco da
Poqueira, incluindo hotéis (de diferentes categorias),
albergues, casas rurais e apartamentos turís cos com
capacidade variada. Para mais informação consulte a
página web da reunião (www.especiescinege cas.com)
ou
o
site
Ecoturismo
Granada
(www.ecoturismogranada.com).
INSCRIÇÃO
O valor da inscrição para a reunião será de 40 euros.
Este valor não contempla o jantar de encerramento,
que terá um preço adicional de 25 euros.
A inscrição deve ser feita através da página da reunião
(www.especiescinege cas.com) ou da página do
Ecoturismo Granada (www.ecoturismogranada.com). O
prazo para inscrição termina a 15 de setembro de 2018.
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APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
Os par cipantes que desejarem apresentar as suas
comunicações, em formato oral ou em póster, devem
enviar um resumo, em qualquer uma das línguas
oﬁciais do congresso, até 31 de agosto de 2018. Os
resumos não devem exceder 500 palavras, incluindo o
nome do autor (autores) e a aﬁliação, bem como a
sessão em que está incluído. Os resumos devem ser
enviados por e-mail (disponível na página da reunião).
O comité organizador avaliará os resumos recebidos e
decidirá a forma ﬁnal de apresentação (oral ou póster).
Os autores receberão uma no ﬁcação de aceitação até
20 de setembro.

as citações aparecerão alfabe camente pelo
sobrenome do primeiro autor e data (usando a, b, c,…
se necessário) como ilustrado abaixo:
Para ar gos: FANDOS, P. & VIGAL, C.R. 1988. Body
weigth and horn length in rela on to age of the Spanish
wild goat. Acta Theriologica, 33: 239-242.
Para livros: SCHALLER, G. 1977. Mountain monarchs.
Wild sheep and goats of the Himalaya. University of
Chicago Press, Chicago, 425 pp.
Para capítulos de livros: FANDOS, P. 1994. Los
ungulados de montaña. En: Argali, Cacerías de Alta
montaña. Ed. Agualarga,

Após a no ﬁcação, o autor deve apresentar o trabalho
até 1 de outubro, incluindo os seguintes tópicos: 2tulo,
resumo, introdução, metodologia, área de estudo,
resultados, discussão e bibliograﬁa. A ata da reunião
será editada e entregue aos autores com a restante
documentação no início da reunião. Os ar gos serão
apresentados em qualquer das línguas oﬁciais da
reunião (espanhol e português), bem como em inglês.
Tanto os resumos como as comunicações escritas
devem ser enviados como anexos de word para o
endereço de e-mail que consta na página da reunião.
Recomenda-se que o texto tenha um máximo de 20
páginas, incluindo tabelas, ﬁguras e apêndices, seja
jus ﬁcado, sem recuo e com espaçamento de linha
simples. As tabelas, ﬁguras e apêndices devem ter
numeração árabe.
O po de letra deve ser a fonte Times New Roman,
tamanho 12, com espaçamento duplo entre linhas.
Páginas de tamanho A4, margens não inferiores a 2,5
cm e páginas numeradas consecu vamente (parte
inferior e centro) serão usadas.
Os nomes cien2ﬁcos (género e espécie) devem estar
em itálico. Os nomes comuns das espécies devem
aparecer em letras minúsculas e devem estar
acompanhados pelo nome cien2ﬁco na sua primeira
u lização no texto. Os números decimais devem ser
expressos com uma vírgula e não com um ponto ﬁnal.
As unidades u lizadas serão as deﬁnidas pelo Sistema
Internacional.
As ﬁguras devem ser enviadas em formato jpg ou ﬀ. As
referências bibliográﬁcas no texto serão citadas da
seguinte forma: Fandos (1991), Pérez e Fandos (2000),
Granados et al. (2001), (Fandos, 1991, Pérez & Fandos,
2000, Granados et al., 2001). Na secção de bibliograﬁa,

ESTAMOS À SUA ESPERA EM ALPUJARRA, O LADO SUL DA SERRA NEVADA!

