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A ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental, iniciou em 2018 um ciclo mensal de Ações de
Voluntariado Ambiental.
No último domingo de cada mês a ASPEA promove actividades de limpeza, plantação ou remoção de
vegetação invasora. A actividade deste mês é organizada pelo Grupo Flamingo e pela ASPEA (Associação
Portuguesa de Educação Ambiental). O Projecto Life Biodiscoveries dará ainda algum apoio.
Junta a tua vontade à nossa e ajuda-nos a melhorar o ambiente global, com uma actividade de limpeza e
remoção de infestantes. O objectivo para este dia seria promover a consciencialização ambiental ao público
geral sobre a problemática das espécies invasoras, sendo que a área da Ponta dos Corvos é fustigada por

https://www.cibersul.org/voluntariado-ambiental-28-janeiro-ponta-dos-corvos-corroios/

Covid-19: PSP trava na ponte 25 de Abril
quem tenta ir “passear”
Setúbal como nunca a viu
Plano de Emergência da Protecção Civil em
Almada
Oficina de Almada imprime viseiras de
proteção em 3D contra a covid-19
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chorão-das-praias (Carpobrotus edulis), acácias (Acacia sp) e canas (Arundo donax). Antes da intervenção, a
parte inicial será dedicada a um pequeno percurso/conversa sobre a biodiversidade da zona.

Comunicado da Presidente da Câmara
Municipal de Almada

PROGRAMA:

Covid-19 | Hospital do Barreiro com primeira
vítima mortal na região

14h00-Boas vindas e apresentação das entidades
14h15-Passeio de interpretação
15h15-Ação de limpeza
16h30-Chá e bolachas
17h00-Fim da atividade

Ministério da Educação esclarece – São
extemporâneas quaisquer afirmações sobre
avaliação final do terceiro período
Autoeuropa suspende produção à meia-noite

Ponto de encontro: observatório de aves de Ponta dos Corvos. Coordenadas: 38.65212N; -9.12491262W
(http://www.jf-corroios.pt/urbanismo/noticias-u/1088-observatorio-de-aves-no-sapal-de-corroios)
Data: Domingo 28 Janeiro 2018
Horário: 14h00 – 17h00
Inscrições: enviar mail e indicar nome, data de nascimento e contato telefónico para
laura.gonzalez@aspea.org até o dia 26 de Janeiro.
Não esquecer: roupa confortável, água, uma caneca, e se possível, umas luvas de jardinagem.

Covid-19: Protecção Civil confirma caso em
Setúbal e apela a “civismo da população”
Hospital do Barreiro com dois casos positivos
de Covid-19
Covid-19: Câmara de Setúbal fecha museus,
salas de espetáculos e piscinas
Hospital Garcia de Orta cria área exclusiva
para casos suspeitos de COVID-19
Covid-19: Instituto Egas Moniz em Almada
suspende aulas
Carnaval em Almada 2020
Carnaval 2020 na Costa da Caparica
Carnaval no Laranjeiro 2020
Ameaça de bomba lança o pânico em escola
Câmara do Seixal reúne-se com Governo
para discutir realojamentos do Bairro da
Jamaica

Veja nais em ::::> ASPEA
Gosto

Partilhar

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto.

Obras em heliportos de emergência vão
abranger HGO
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“Fui saneado política e partidariamente pelo
PCP da Câmara de Setúbal”
Costa da Caparica: Rua dos Pescadores
veste de branco e preto com marca e alma
“Montijo não tem futuro”: Ex-Bastonário da
Ordem dos Engenheiros considera Campo de
Tiro de Alcochete melhor solução para
aeroporto
Trezentos trabalhadores descontentes com
condições laborais na Câmara de Almada
Aeroporto no Montijo divide autarcas da
região de Setúbal
Utentes do Garcia da Orta exigem reabertura
de urgência
CURPIC responde à SIC em reunião de
Câmara
O rio Tejo é ligação e não barreira
IHRU lança concursos para construção de
212 casas em Almada – investimento é de 20
milhões
Comunicado CDU Sobre a peça da SIC
acerca da CURPIC em Almada
Comunicado da CURPIC
Investigação ineficaz à tragédia da praia do
Meco vale condenação a Portugal
ICNF diz que morte de golfinhos no Sado está
relacionada com “condições climatéricas
extremas”
IPSS da Charneca da Caparica sob suspeita
Reportagem na íntegra
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