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Inscrições abertas!
Ciência Viva no
Verão

Já abriram as inscrições para a 11º edição do
Festival de Observação de Aves e
Atividades de Natureza, que decorrerá entre
2 e 5 de Outubro, em Sagres. São várias
dezenas de atividades para desfrutar do
espetáculo da migração de aves e descobrir a
Natureza do barlavento algarvio. Visite o
programa e faça a sua inscrição aqui.

A Almargem volta a estar
presente

na

24

ª

edição

do programa Ciência Viva
no

Verão,

todos

os

iniciativa
verões

que

leva

a

ciência até aos cidadãos.
Dia 5 de Agosto, junte-se

Sinalética do Setor 13 da Via
Algarviana reposta

à Almargem na atividade

"A bicharada diz-nos
muito" para conhecer os

A GR 13 - Via Algarviana foi afetada pelo
incêndio que ocorreu em Junho no concelho de
Vila do Bispo. Parte da sinalética do setor 13
ficou destruída mas foi rapidamente substituída
no início de Julho, graças ao apoio do
Município de Vila do Bispo. Saiba mais aqui.

macroinvertebrados
habitam

na

que

Ribeira

do

Cadoiço. Poderá consultar
todas

as

atividades

e

fazer a sua inscrição aqui.

Carta Aberta - Apoio à Produção Local
Em Abril de 2020 foi enviada pela Associação Almargem, Associação das Terras e das Gentes da
Dieta

Mediterrânica,

Movimento

Slow

Food

do

Algarve,

Movimento

Glocal

Faro

e

vários

carta aberta à Ministra da Agricultura (ver carta) chamando a atenção para
impactes da COVID-19 na atividade dos pequenos e médios produtores agrícolas da

agricultores, uma
os

região. Infelizmente, a resposta da tutela recebida a 6 de Maio (ver ofício) não aborda as questões

reiterar as nossas afirmações
e preocupações, bem como as nossas sugestões com as medidas necessárias a tomar, que
centrais que motivaram o envio da carta aberta. Assim, de modo a

deverão ser algumas das soluções possíveis para alterar a situação inaceitável que se vive na
agricultura

em

Albuquerque,

Portugal,

foi

Direção-Geral

enviada
de

nova

Agricultura

carta
e

à

ministra

da

Desenvolvimento

Agricultura

Rural,

Grupos

Maria

do

Céu

Parlamentares,

Direção Geral de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPALG), AMAL – Comunidade Intermunicipal
do Algarve, municípios e freguesias da região. Leia

aqui a carta na integra.

