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Brochuras Interpretativas - Cadoiço e Megalapiás
A Associação Almargem e a Câmara Municipal de Loulé lançaram duas brochuras interpretativas "Encostas do Cadoiço" e "Campos de Megalapiás", visando a divulgação e valorização de dois
territórios localizados na envolvente de Loulé, a ribeira do Cadoiço e os megalapiás do Barrocal.
Estes materiais são resultado do projeto
“Cadoiço e Megalapiás: Revelar o que já
existe!”, que decorreu entre 2019 e 2020.
Saiba mais sobre este projeto aqui.
As brochuras estão disponíveis em
formato digital e serão em breve editadas
e distribuídas, em papel reciclado, numa
edição da Câmara Municipal de Loulé.

Almargem prepara Monchique para o produto Walking
A Associação Almargem arrancou, a 23 de março, com as ações de capacitação gratuitas “Preparar
Monchique para o produto Walking”. O programa, que se prevê que decorra até maio, pretende
qualificar unidades de Alojamento e Empresas de Animação
Turística, com sede ou atividade no concelho de Monchique,
para o produto de caminhada, um dos segmentos do
turismo de natureza em expansão.

Conheça este projeto! Assista aqui à sessão de arranque.
Estas ações estão enquadradas na candidatura “Revitalizar
Monchique – o Turismo como Catalisador”, aprovada e
financiada pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do
programa RegFin.

AMPIC da Baía de Amação de Pêra: um passo mais
próximo de se concretizar!
A AMPIC (Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário) da Baía de Armação de Pêra cruzou
recentemente uma meta importante: o dossier contendo todos os muitos contributos de agentes locais e
regionais, sob a tutela da Federação Oceano Azul e o CCMar/Universidade do Algarve, foi já entregue
ao governo.
A Almargem, assim como dezenas de outras entidades, contribuiu para este processo participativo
inovador e espera que as entidades responsáveis tomem providências para que o processo de criação
desta área protegida seja oficializada o mais rapidamente possível.

