
6ª Edição - Abril 2009  | www.natura-algarve.com | info@natura-algarve.com

Os primeiros mergulhos
por Ricardo Barradas | Sócio-gerente Natura Algarve

a mAves d  Ria For osa

Em Maio...

news

Um património imensurável

- 16, 17 e 18 de Abril - Fim de semana  - Esc. Entroncamento

- 29 e 30 de Abril - Acção de marketing - Lisboa

EventosEventos

Sabe qual a origem da palavra “almadrava”? Derivado do árabe 
alma – lugar e darab – matança, eram as antigas armações fixas 
destinadas á captura de atum na costa algarvia. 

Sabia que o Oceano Atlântico ocupa uma área de 106 milhões 
quadrados e uma profundidade média de 3330m?

Curiosidades

Lá estivemos a dar apoio à fantastica organização deste grande 
evento... Cavalos, bicicletas e percursos pedestres... Foram as 
modalidades disponíveis para fazer este itinerário que muito 
promete. Uma oferta slow tourism para os visitantes e residentes. 

Via Algarviana
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  Birdwatching no Algarve 
  Escolas - o balanço do ano lectivo

  Mais fotos e vídeos

No início de Abril chegaram os primeiros raios de sol... Aqueles que 

devolvem as cores e cheiros às serras, campos e praias... Nota-se que os 

corvos marinhos já começaram a partir, mas também se nota as 

amendoeiras em flor. Se o vento não teimasse tanto estou certo que o trilho 

de São Lourenço, as ilhas barreira, a praia do Amado teriam mais visitantes... 

No entanto já tivemos daqueles dias bons... quentes! O mergulho é 

inevitável...

A Teresa e o Marco Paulo já tiveram  várias vistas. Algumas actividades de 

longa duração, mas principalmente grupos... como foi o caso deste grupo de 

amigos que nos presenteou com o primeiro mergulho da época...

A Ria Formosa é um dos locais eleitos para aves migratórias se alimentarem, descansarem e 
nidificarem na zona sul de Portugal. Devido à diversidade de habitats que possui (sapal, 
salinas, bosque mediterrânico, lagos de água doce, etc) a diversidade de aves é também 
considerável. O caimão, o galeirão, o zarro, o pato-real, o borrelho-de- coleira- interrompida, 
o colhereiro, a garça-real, pilritos, narcejas, são um pequeno exemplo das 228 espécies 
inventariadas para o PNRF.  

por Sónia Manso | Bióloga Natura Algarve
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