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Valorização das Zonas Húmidas do Algarve
O estudo de Valorização das Zonas Húmidas do Algarve promovido pela Almargem, resultante de uma
candidatura aprovada ao Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição Energética, traça um
diagnóstico exaustivo de três zonas húmidas da região: Foz do Almargem e Trafal (Loulé), Lagoa dos
Salgados e Foz de Alcantarilha (Albufeira e Silves), Alagoas Brancas (Lagoa).
O resultado apresenta uma caracterização socioeconómica, geomorfológica e hidrológica destas áreas, bem
como a identificação das comunidades de flora, avifauna, artrópodes, répteis e anfíbios existentes,
realçando a sua importância no contexto ambiental, mas apontando também sugestões de propostas de
estratégias de gestão para a sua preservação.
A apresentação do estudo será no dia 6 de Junho, pelas 10h00, no auditório da CCDR Algrave, em Faro.
Convidamos todos os interessados a estar presentes!

O Centro Ambiental vai aos 7 cantos de Loulé
para ensinar os mais novos
No mês de Maio o Centro Ambiental (parceria entre CM de Loulé e a Almargem) teve
23 atividades com diferentes escolas em Loulé – com atividades tão diversificadas
como a “Algazarra da Bicharada” (onde os mais pequenos aprenderam a importância
da bioacústica e a identificar muitas espécies só pelo som), “Bio…Diversidade?” e mais
uma sessão da anilhagem científica de aves na Fonte Benémola. Um mês e peras!

A Via Algarviana
está de Parabéns!
No dia 29 de maio, o Espaço Guadiana em Alcoutim
encheu-se de parceiros e amigos desta grande rota do
Algarve para celebrar o seu 10º aniversário em forma
de reflexão sobre o passado, o presente e o futuro.
No fim de semana de 1 e 2 de Junho, mais de uma
centena de pessoas caminharam ao longo da Via
Algarviana.

Atividades para todos os gostos!
O mês de Maio foi recheado de
atividades! Em parceria com a
Associação "Os Barões" fizemos
uma caminhada para descobrir
os encantos da Nave do Barão.

Passámos um excelente fim de
semana no Ribatejo, com
tempo para conhecer os locais
mais marcantes da Golegã e
de Vila Nova da Barquinha.

Em Junho a Almargem celebra 31 anos.
Vamos comemorar o aniversário com uma
caminhada seguida de um jantar convívio.
Fique atento, em breve teremos mais
novidades!

