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De volta ao Cadoiço!
A Almargem está atualmente a coordenar o projeto
“Caracterização Ambiental e Cultural do Cadoiço”, no Concelho
de Loulé. Esta é uma zona que tem sido alvo de interesse por parte
da Associação nos últimos anos por lhe
reconhecermos uma importância histórica,
cultural e ambiental, atribuindo-lhe assim
características de elevado interesse para a
sua recuperação e conservação.
Sabia que a importância desta ribeira e dos
seus afluentes é de tal ordem que foi um
dos fatores mais importantes para a
localização atual da cidade de Loulé?
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entre em contacto connosco.

Sócio do Mês,

com destaque

Margarida Mártires

que, para

além de participar em várias das atividades que a Almargem organiza, no dia 16
de Agosto disponibilizou a sua casa para a realização do jantar convívio no final
da Caminhada de Lua Cheia na Fonte Benémola. Obrigado Margarida!
Deixamos também um agradecimento especial ao Professor Alexandre Costa,
mesma

atividade

Fest
Workshop de
Ilustração Científica

Caso tenha disponibilidade em alguma destas datas,

Quem sabe se não será você o próximo!

na

Algarve Nature

Feira da Dieta Mediterrânica (5 a 8 de Setembro)
Algarve Nature Fest (21 e 22 de Setembro)

alguma forma, colaborou com a Almargem no passado mês.

presente

de vinhos e tapas

eventos onde estaremos presentes neste mês:

na newsletter. Este título pretende fazer uma pequena homenagem a quem, de

esteve

Caminhada com prova

Pedimos a sua colaboração para ajudar a Almargem nos

A partir de Setembro, vamos começar a eleger o

que

Descida do Rio Arade

Voluntários, procuram-se!

Sócio do Mês

1147 -

Visita às Salinas

28 e 29

O seu apoio é muito importante!

º

Mediterrânica

21 e 22

Conhece a zona do Cadoiço? E os
Megalapías do Barrocal? Então estes
inquéritos são para si. Participe e ajude-nos a proteger e divulgar o nosso
Património!
Preencha aqui o inquérito referente à
zona do Cadoiço e aqui o inquérito
referente aos Megalapiás.

Este mês o título é atribuído à sócia n

Feira da Dieta

com

o

seu

equipamento

de

observação astronómica, permitindo a todos os participantes observar a lua
cheia de Agosto e brindando-nos com as suas brilhantes explicações.

