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Via Algarviana - Ligação 2 sinalizada
A Ligação 2 - Estação de Comboios de Loulé à Via Algarviana (Salir) já está sinalizada
no perímetro urbano de Loulé! No passado dia 14 de agosto, a equipa de gestão da Via
Algarviana realizou as pinturas de sinalização, desde o Pavilhão Desportivo Municipal
até à zona onde se localiza a GNR de Loulé. Esta ação resulta de uma alteração
entretanto realizada nesta Ligação.

Caminhadas Interpretativas
De modo a dar a conhecer à população as áreas
alvo do projeto Loulé - Cadoiço e Megalapiás, nos
próximos meses decorrerão 3 caminhadas
interpretativas. A primeira caminhada - Encostas do
Cadoiço - é já no dia 12 de
setembro, e leva-nos a
(re)descobrir os segredos da
Ribeira do Cadoiço.
Fique atento, as inscrições
abrem em breve!

Festival de Sagres arranca
mais cedo virtualmente
Este ano as “festividades” começam já em
setembro. Ao longo deste mês, o

de Birdwatching de Sagres

Festival

vai

lançar

duas atividades online por semana para os
internautas mais ávidos de conhecimento.
A próxima atividade é já este sábado, às
19h00

e

será

sobre

as

“Cobras

de

Portugal”. Inscreva-se já!

Duas candidaturas aprovadas ao Fundo Ambiental
Agosto

foi

um

mês

de

boas

notícias!

A

Associação

Almargem

apresentou

três

candidaturas

a

diferentes avisos do Fundo Ambiental, tendo visto duas delas aprovadas:

#AÚltimaGota_Algarve

- apresentada ao aviso "Educação Ambiental + Sustentável - Produção

e Consumo Sustentáveis". Tem por base o trabalho que a Almargem tem vindo a desenvolver em
2020, sobre a problemática da escassez de água no Algarve. Abrangerá os 16 municípios do
Algarve numa campanha de informação e sensibilização que pretende conduzir a população a
uma mudança de atitudes e comportamentos, fomentando uma boa gestão da água, esse
recurso esgotável e tão precioso.

Cadoiço Vive - apresentada ao aviso "Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Melhoria
do conhecimento e do estado de conservação do património natural". A Almargem tem vindo a
desenvolver

nos

últimos

anos

na

zona

da

Ribeira

do

Cadoiço,

em

Loulé,

campanhas

de

sensibilização e limpeza. Com este projeto pretende-se aprofundar estes esforços, regenerando
estruturalmente a ribeira a nível de fauna e flora e protegendo as suas margens mais frágeis
através de Engenharia Natural.

