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Votos de Boas Festas
A Almargem deseja a todos os sócios e amigos um Feliz Natal e um Próspero Ano de
2020, repleto de ações ambientalmente sustentáveis.
Informamos que a sede da Almargem estará encerrada entre os dias 23 de Dezembro e
3 de Janeiro. Para assuntos urgentes envie-nos e-mail para almargem@mail.telepac.pt.

Programa de atividades 2020
Gostaria de realizar uma atividade em parceria com a Almargem, no próximo ano?
Conhece um percurso interessante que gostasse de partilhar com os restantes sócios? Tem
conhecimentos num tema específico e gostaria de os partilhar?
Fale connosco! Estamos neste momento a preparar o plano de atividades para 2020 e gostaríamos
de integrar, cada vez mais, os nossos sócios, na dinamização de ações diferentes e de interesse
para todos. Contamos consigo!

Visita ao Caminito del Rey e Antequera
No passado fim de semana, 32 sócios da Almargem rumaram à zona de
Málaga,

Espanha.

Caminhámos

no

impressionante

Caminito

del

Rey,

visitámos o centro histórico da bonita cidade de Antequera e percorremos
a rota das amonites, no majestoso Torcal de Antequera. Foi um fim de
semana em cheio! Agradecemos a todos os participantes e contamos com
a sua presença nas próximas atividades!

Próximas Atividades
Dezembro

7
8
14

Sócio do Mês
º

Este mês homenageamos o sócio n

1877, Fernando Delgado. O Fernando é apaixonado

pela fotografia de natureza e, teve a gentileza, de nos ceder as imagens e vídeos que
fez nas últimas atividades em que participou: I Jornadas de Anfíbios de Loulé e Visita a
Plantação de Aromáticas. Obrigado Fernando!

Núcleo Pombalino de
Vila Real de Santo
António
Setor 7 - Benafim a
Alte (Em Canto pela
Algarviana)

XV Jornadas
Micológicas

