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Primeiras jornadas de anfíbios chegam a Loulé
As "I Jornadas de Anfíbios de Loulé" terão lugar no Auditório do Antigo Convento Espírito Santo,
em Loulé, nos dias 08 e 09 de Novembro.
Os objetivos principais desta iniciativa são sensibilizar para a importância deste grupo de animais cada
vez mais ameaçado e debater
possíveis estratégias de conservação
para o futuro. O evento surge no âmbito
de uma parceria entre a Associação
Almargem e a Câmara Municipal de
Loulé. A participação é gratuita mas
carece de inscrição. Poderá consultar
aqui o programa completo e fazer a sua
inscrição.

Próximas Atividades
Novembro
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I Jornadas de
Anfíbios de Loulé

PR 4 MCQ - Trilho
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Algarviana)
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Visita a plantação
de aromáticas

Visita ao Caminito
del Rey e Torcal de
Antequera

Em Canto pela Algarviana!
Em Canto pela Algarviana alia música coral de diversas
origens, com passeios em troços específicos da Via
Algarviana, por diferentes municípios algarvios. É um projeto
organizado pelo Grupo Coral Ossónoba, em parceria com a
Associação Almargem, integrado no Programa 365 Algarve,
que visa associar o património musical e cultural ao património
natural, valorizando tradições e a riqueza da biodiversidade do
interior algarvio.
A próxima atividade será dia 10 de Novembro, na Festa da
Castanha, em Monchique. Às 9h30 tem início a caminhada pelo
Trilho dos Moinhos - PR4 MCQ, às 15h00 decorre o concerto
com o Grupo Coral Ossónoba. Poderá comprar o seu bilhete
aqui.

Sócio do Mês
O destaque deste mês vai para a sócia nº 1912, Ana Neto. Apesar de ser uma sócia recente,
é raro o evento ou atividade em que não se disponibiliza a colaborar connosco. Feiras,
caminhadas, atividades de fim de semana... Podemos sempre contar com a Ana. Obrigado!

