Calendário - Detalhe do Evento -Almargem-Associação de Defesa do Património Cultural
Almargem-Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve

II Jornadas de Anfíbios de Loulé
Sex 10.12 - Dom 12.12.2021
Local:
Pessoa a Contactar:
Endereço de Correio Electrónico:
Telefone:
Categoria:
Informação Adicional:

Auditório do Antigo Convento Espírito Santo
André Pinheiro
apinheiro@almargem.org
289 412 959
Actividades

As Jornadas de Anfíbios estão de volta a Loulé e o programa já está disponível
De 10 a 12 de dezembro, o Município de Loulé volta a acolher as Jornadas de Anfíbios de Loulé, agora na sua segunda edição. Este
evento gratuito com saídas noturnas, workshops e palestras é ideal para amantes de natureza que querem aprender mais sobre
anfíbios.
O evento, que decorrerá no Auditório do Antigo Convento Espírito Santo, arranca com saídas de campo noturnas na sexta-feira, dia 10 e
oferecerá também, nos restantes dias, palestras e workshops para amantes de natureza e para quem quiser saber mais sobre este fascinante
grupo de vertebrados.
O objetivo principal é sensibilizar para a importância deste grupo de animais cada vez mais ameaçado e debater possíveis estratégias de
conservação para o futuro. Este evento, gratuito, pretende atingir um público alargado: desde técnicos de empresas, associações, municípios,
docentes e, principalmente, o cidadão comum.
O programa das Jornadas irá contar com a presença de representantes do Município de Loulé; Universidade de Évora; CIBIO/InBio –
Universidade do Porto; Institute of Zoology (Londres); Município de Lousada e Fotógrafos de natureza profissionais.

Vão ser abordados temas tão diversos como: Como e onde fotografar anfíbios; As principais ameaças emergentes a nível nacional e global; O
impacto das alterações climáticas nas populações de anfíbios, e muitos outros. Haverão também diferentes saídas noturnas nos dias 10 e 11
de dezembro, dedicadas à identificação de espécies in situ e ao seu registo fotográfico.
O programa e as inscrições estão disponíveis aqui: https://forms.gle/DcDviJDqqsQjdyUp9
Pode ler o programa em PDF aqui: https://almargem.org/site/images/jornadasanfibios2021.pdf
Data de Impressão: Ter 30.11.2021
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