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Junto dos sócios, mesmo à distância
Este ano atípico obrigou-nos a manter o distanciamento físico dos nossos sócios, com o cancelamento
de todas as atividades previstas, que com tanta frequência ocorreram nos últimos anos. Ao longo do
ano, tentámos manter o contacto com os sócios, através da realização de webinars, desafios no
Facebook e outros meios de contacto não presenciais. Apesar de afastados, continuamos a trabalhar
para si e para a comunidade, um trabalho que é apenas possível continuar a desenvolver com o apoio
dos nossos sócios, através da regularização das suas quotas e da participação nas ações que
organizamos. Este natal, ofereça um presente diferente. Ofereça um ano de quotas na Associação
Almargem e aproveite também para regularizar as suas. Consulte aqui a informação sobre
regularização de quotas.

Webinars
#AÚltimaGota_Algarve
Em novembro, decorreram 3 webinars
inseridos na candidatura ao Fundo
Ambietal "#AÚltimaGota_Algarve". Estão
disponíveis no Facebook da Almargem
para ver ou rever:
Deem Hipótese à Água
A Paisagem Mediterrânica no Algarve:
Passado, Presente e que Futuro?
Desmistificação do Uso de Águas
Residuais

Seminário Final
Loulé - Cadoiço e Megalapiás
No dia 10 de dezembro, às 18h30, decorre na plataforma
Zoom, o Seminário Final do projeto, “Loulé - Cadoiço e
Megalapiás: Revelar o que já existe!”, promovido pela
Almargem, em colaboração com a Câmara Municipal de
Loulé. A sessão contará com a apresentação dos principais
resultados obtidos, havendo lugar ainda para a mesa
redonda “Cadoiço e Megalapiás: que futuro?”, onde serão
debatidas várias propostas para um futuro plano de intervenção para estas
áreas.
Para assistir,
inscreva-se aqui.

Mais duas espécies registadas na Ribeira do Cadoiço!
Os trabalhos continuam a avançar a “todo o vapor” no projeto “Cadoiço Vive”,
financiado pelo Fundo Ambiental, que pretende renaturalizar a Ribeira do
Cadoiço, removendo as espécies de plantas invasoras, plantando árvores e arbustos
nativos e colocando abrigos para aves, insetos e morcegos. As notícias mais recentes,
que nos deixaram muito felizes, foram a descoberta de duas espécies novas para a
zona: uma abelha escavadora e solitária Amegilla quadrifasciata e um caracol
endémico do Algarve (é o único sítio no mundo onde existe): Gittenbergeria turriplana.
Pode acompanhar as notícias do Projeto “Cadoiço Vive”, aqui.
Fotografias: Associação Almargem (abelha) / Associação Vita Nativa (caracol)

