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Cadoiço respira nova vida
Em janeiro, podemos finalmente dizer: “missão cumprida!”.
O projeto "Cadoiço Vive" pretendia criar as bases para uma renaturalização desta ribeira, ou seja,
devolver a um estado mais natural e de melhor preservação esta importante linha de água.
Neste âmbito foram realizadas as seguintes ações:
- Remoção de 40 toneladas de plantas exóticas invasoras;
- Aplicação de 5 técnicas diferentes de engenharia natural;
- Plantação de 100 espécimes de diferentes árvores e arbustos;
- Instalação de 30 caixas-ninho para diferentes espécies de aves;
- Instalação de 13 abrigos para morcegos;
- Instalação de 4 hotéis para insetos polinizadores.
Esta iniciativa terá continuidade com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

Regularização de Quotas
Janeiro é o mês de regularizar as suas quotas de associado da Almargem. A sua contribuição é
fundamental para continuarmos juntos a proteger o património natural e cultural do Algarve.
Saiba como fazê-lo, aqui.

Via Algarviana em Exposição
A exposição temática “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza: Os Ofícios Tradicionais” estará patente em
Aljezur, no Espaço +, a partir da próxima terça-feira, dia 12 de janeiro, com o apoio do Município de Aljezur. Esta é
uma oportunidade para conhecer as artes e ofícios de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo,
territórios de baixa densidade percorridos pela rede de infraestruturas da GR13 – Via Algarviana.

A exposição resulta da candidatura “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza” aprovada pelo
Fundo Ambiental, incluída no aviso “Educarte: Educar para o Território” inserida no programa de
Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020.
Participe nesta viagem e visite, até dia 7 de fevereiro.
Saiba mais aqui.

O Centro Ambiental reinventa-se
Face à situação atual de pandemia, o Centro Ambiental de Loulé partiu para a
ação e começou a dinamizar atividades virtuais com diferentes escolas do
concelho. Além disto, inaugurou o canal de Instagram com curtos vídeos
educativos sobre diferentes temáticas.
Veja os vídeos e mantenha-se a par das novidades do mundo natural aqui.

