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De volta à sede da Almargem
Após 2 meses e meio de teletrabalho, a sede da Almargem volta a
abrir portas na próxima segunda-feira, 1 de junho. De modo a zelar
pela segurança de todos, as visitas à sede só poderão acontecer
mediante marcação prévia, por telefone ou e-mail, sendo obrigatório
o uso de máscara no interior das instalações. Sempre que possível
deverão ser evitados os pagamentos em dinheiro, devendo optar por
regularizar as suas quotas através de transferência bancária (saiba
como aqui). Esperamos, em breve, poder voltar a estar todos juntos!

Voltamos ao Campo
Após uma paragem forçada,
recomeçaram, nesta última
quinzena
de
maio,
os
trabalhos de campo no âmbito
do projeto “Loulé - Cadoiço e
Megalapiás”, nomeadamente
para a caracterização da vegetação e
inventariação de répteis, anfíbios e morcegos,
na Ribeira do Cadoiço e nos Megalapiás do
Barrocal.
Clique aqui para saber mais sobre os objetivos
deste projeto.

Webinar
"Aves à Janela"
No passado dia 16 de maio, cerca
de 30 pessoas assistiram ao
webinar "Aves à Janela", onde
aprenderam a identificar algumas
das espécies mais
comuns que que
podem ser avistadas
e escutadas em casa.

Aniversário Via Algarviana
A Via Algarviana está de parabéns! Hoje, dia 29
de maio, comemora 11 anos de caminhadas à
descoberta da Natureza, das suas gentes e
tradições. Acompanhe as celebrações no
Facebook da Via Algarviana.

Denuncie!
Para proteger o ambiente é necessária a ajuda de todos.
Caso presencie um atentado ambiental, denuncie!
De forma a agilizar o trabalho da associação e das
autoridades, veja aqui todos os pontos que deve abordar
na sua denúncia.

Almargem contra a "Cidade Lacustre"
A Almargem enviou à CCDR o seu parecer sobre a Avaliação do Impacte Ambiental do Projeto de
Loteamento e Obras de Urbanização da Cidade Lacustre, em Vilamoura. A Cidade Lacustre esteve
em Consulta Pública até 21 de maio, após um período de suspensão de 6 meses para permitir a
sua reformulação. O projecto agora avaliado pouco ou nada mudou, mantendo-se incompatível
com as regras de ordenamento e o ambiente, bem como com a necessidade de proteção do
património natural e cultural daquele local que é em grande parte ocupado por uma das maiores
manchas de caniçal do país. A Almargem considera que o projeto da Cidade Lacustre é clara (e
literalmente) um projeto do passado, desajustado da realidade presente, o qual parece ignorar
o futuro (das alterações climáticas, da subida do nível do mar, do Pacto Ecológico Europeu, e do
novo paradoxo pós-pandemia para o turismo no Algarve), e apela ao Estado que impeça o avanço
deste projeto retrógrado que configura um atentado ambiental.

