B I
OLETIM

NFORMATIVO

da

A

LMARGEM

95
Outubro
2014

MAURICE CLYDE (1932-2014)
Tudo começou em 1995. Maurice Clyde, a sua esposa Esmé e outros residentes britânicos haviam criado um grupo
informal de caminheiros que designaram por OCDAW - (Os Caminheiros do) Algarve Walkers - e começaram então
a participar nas caminhadas da Almargem. Um belo fim-de-tarde, em volta de uma cerveja
bem fresca no café da Rocha da Pena, a conversa com o Maurice centrou-se em torno do antigo Roteiro Moçárabe que conduzia os peregrinos desde o Baixo Guadiana até ao Cabo de S.
Vicente, para visitar o local onde os restos mortais do santo valenciano tinham sido escondidos. Anos antes, existira uma tentativa meritória por parte de um grupo de académicos lisboetas para reconstituir o traçado dessa rota e implantá-la no terreno, mas rapidamente tal
projecto caíra no abandono. Surgiu então a ideia de criar do zero uma rota pedestre que
fizesse renascer esse objectivo, mas com os pés melhor assentes na terra. Dessa memorável
conversa nasceu a vontade de avançar em conjunto com um novo roteiro de S. Vicente e aí
foi também inventado um nome que hoje é conhecido por todo o mundo: “Via Algarviana”.
Maurice Clyde acabou de nos deixar no passado mês de Setembro, pouco antes de completar
82 anos e após mais de uma década de incapacidade física que o havia obrigado a deixar o seu querido Algarve e a
regressar à terra natal. A Associação Almargem presta aqui uma comovida homenagem ao antigo companheiro de
caminhadas, garantindo que o seu nome ficará, para sempre, associado à Via Algarviana.
TODOS OS CAMINHOS FORAM DAR A SAGRES
A 5ª edição do Festival de Observação de Aves e Actividades de Natureza, que se realizou de 2 a 5 de Outubro, em
Sagres, voltou a superar as expectativas e ultrapassaram-se os números das edições anteriores: mais de 950 participantes em 179 actividades organizadas nos 4 dias, são motivo de orgulho para os promotores (Câmara Municipal de
Vila do Bispo, Almargem e SPEA) e parceiros. Também o aumento do número de parceiros da rede empresarial de
Sagres, um total de 83 entidades, confirma a importância do evento para a promoção de Sagres e como estímulo da
economia local numa altura do ano que já não é época alta, e em que se destacaram 8 empresas de animação turística, 31 restaurantes, 30 alojamentos, 10 lojas, 1 empresa de fotografia, sendo que a grande novidade foi a participação
de 3 supermercados. A organização agradece a todos os que tornaram possível este sucesso !
BIENAL DE TURISMO DE NATUREZA
A Almargem esteve representada com o projecto Via Algarviana na 1ª edição deste certame, que decorreu em Aljezur de 26 a 28 de Setembro. No nosso stand foram recebidas dezenas de pessoas que
queriam mais informações sobre a Via Algarviana e foi ainda palco de reuniões com
alguns empresários. Dia 28, às 16h30, decorreu uma apresentação dinamizada pela
coordenadora Anabela Santos, intitulada “Via Algarviana – Um elogio à Natureza!”,
onde estiveram presentes mais de 30 pessoas. Foi ainda possível percorrer alguns dos
percursos da Via Algarviana, no dia 27 na modalidade pedestre, a Ligação 5 da Via
Algarviana (Marmelete a Aljezur) e dia 28 na modalidade BTT, desde Monchique até
Aljezur. Foram 3 dias muito dinâmicos e com bons contactos estabelecidos ! Os nossos parabéns à organização.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental voou até Sagres no início de Outubro para mais um Festival de Observação de Aves e Actividades de Natureza. Foram dinamizadas seis actividades diferentes durante o fim de semana e a adesão das crianças
(e dos pais) foi fantástica. Construímos caixas-ninho e comedouros, pintámos com pigmentos naturais, decorámos
seixos, contámos a história do “Penas, o Investigador” e escutámos atentamente o canto de diversas aves. Já de
regresso a Loulé, iniciaram-se as acções de Educação Ambiental com as escolas e em parceria com a autarquia local.
A abertura do ano lectivo 2014/15 será marcada pela presença do RIAS que vai fazer a devolução à natureza de um
animal selvagem.

ENCONTRO DE COZINHA SOLAR
No final de Setembro reunimos um grupo de pessoas no Centro Ambiental da Pena para uma oficina de fornos solares. Era um grupo heterogéneo, constituído por pessoas que queriam aprender a construir o seu próprio forno, estudantes de engenharia mecânica que já tinham alguma experiência com fornos solares e vários aficionados desta alternativa à cozinha tradicional. O dia não potenciou a melhor experiência, pelo contrário ainda enviou alguns pingos de
chuva para distrair a audiência, mas ainda assim, mesmo os mais cépticos ficaram rendidos às vantagens e à
“facilidade” da cozinha solar. O encontro terminou com um delicioso almoço, onde o bacalhau, o grão, o pão e o
bolo de alfarroba foram obviamente confeccionados num forno solar.
SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
A Almargem e a Câmara Municipal de Loulé juntaram-se para celebrar a Semana Europeia da Mobilidade, que
decorreu de 16 a 21 de Setembro. Neste âmbito, a Almargem organizou a acção “Loulé a Pé”, cujo objectivo era o de
identificar problemas de mobilidade pedonal na cidade. Foram identificadas mais de 60 dificuldades em aproximadamente 40 ruas e esses dados foram entregues à Câmara Municipal para que possa intervir nos locais em questão,
melhorando a segurança dos peões. Foi ainda publicado na newsletter digital LC Sustentável um resumo das novas
regras do código da estrada para ciclistas, o qual teve a participação da Almargem.
ALGARVE À BEIRA DE ULTRAPASSAR LARGAMENTE OS 50 CAMPOS DE GOLFE
Neste momento, estão em actividade 46 campos de golfe na região do Algarve. Com Declaração de Impacto Ambiental favorável existem mais 4, um no âmbito do famigerado projecto Quinta da Ombria (Loulé), dois em Lagos
(Parque do Golfe, Espiche) e outro em Castro Marim (Verdelago). Inseridos em Planos de Urbanização ou Planos de
Pormenor também já aprovados, encontram-se mais 7 campos, entre os quais três em Castro Marim, três em Silves
(incluindo o da Praia Grande) e um em Lagoa. Recentemente esteve em discussão pública o Estudo de Impacto
Ambiental do presumível
58º campo de golfe algarvio,
oportunisticamente designado por Feitoria Fenícia. Este
nome tem a ver com uma
antiga feitoria fenícia instalada na confluência das
ribeiras do Arade e de Odelouca, grande parte da qual
foi arrasada nos anos 80
durante a instalação de um
laranjal. Nesse mesmo local
do concelho de Silves (Cerro da Atalaia) está prevista a construção de um grande empreendimento turístico e é justamente entre ele e a cidade de Silves que se pretende agora instalar mais este campo de golfe. Se estes dois projectos
avançarem, serão responsáveis pela destruição definitiva da magnífica paisagem fluvial a montante da Ilha do Rosário, integrada no Sítio Arade-Odelouca da Rede Natura 2000, para além de porem em risco valores arqueológicos de
grande importância como alguns eventuais vestígios ainda remanescentes da referida feitoria fenícia e as ruínas do
Moinho do Valentim, um moinho de maré medieval situado justamente no local previsto para implantação do novo
campo de golfe e onde estava programada a instalação de um eco-museu.
QUOTAS EM ATRASO
Com o ano de 2014 a caminho do fim, deixamos aqui um derradeiro apelo aos sócios que ainda não tiveram oportunidade de pagar as quotas da Almargem. Sem o vosso apoio é quase impossível prosseguirmos a nossa missão, já
muito dificultada pela crise económica e consequente quebra na disponibilidade voluntária dos associados. Caso
tenham já alguns anos de quotas em atraso, podem combinar connosco um programa de pagamento faseado no tempo, uma solução já prosseguida por vários sócios. Para isso basta contactarem com a nossa Sede e acertarem os pormenores. Por outro lado, se quiserem pagar de imediato a vossa dívida podem fazê-lo por cheque ou por transferência bancária (NIB: 003604189910500014985). Neste último caso, não esqueçam de se identificar no próprio acto de
pagamento ou avisando-nos por telefone ou email da vossa transferência.
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