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chris durdin
From:

Joana Domingues [joana.domingues@spea.pt]

Sent:

25 November 2015 20:27

To:

'chris durdin'

Subject: FW: 22 anos | Venha celebrar connosco e ofereça-nos um novo sócio

Here he goes! But in Portuguese. ☺
Kind regards,
Joana
De: Spea teste [mailto:spea@spea.pt]
Enviada: terça-feira, 24 de Novembro de 2015 18:19
Para: joana.domingues@spea.pt
Assunto: 22 anos | Venha celebrar connosco e ofereça-nos um novo sócio

SPEA online nº 575, 24 de novembro de 2015

Venha celebrar connosco e ofereça-nos um novo sócio
A SPEA faz 22 anos no dia 25! São 22 anos de trabalho a
pensar na Natureza e num futuro melhor. Este aniversário a
SPEA vai organizar atividades em várias zonas do país e a
melhor prenda que nos pode dar é um novo sócio. Aproveite
também a fantástica oportunidade de pagar agora a quota, e
ficar com a quota de 2016 já paga! A força da SPEA está nos
sócios que a apoiam. Apoie o nosso trabalho! Inscreva-se numa
das atividades.
Sesimbra | Mafra | Porto | Évora | Lagoa dos Salgados | Furnas
| Funchal

CONHEÇA

Atlas das Aves Marinhas de Portugal para consulta online
A semana passada foi lançado o muito aguardado Atlas das Aves Marinhas
de Portugal, que a partir de agora também pode ser consultado online. O site
reúne informação acerca de 65 espécies de aves pelágicas e costeiras,
referindo ainda outras observadas pontualmente nas nossas águas. Poderá
ainda descarregar a pub licação em PDF.
- Saiba mais
CIÊNCIA
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Grupo NOCTUA | Sexto relatório e nova época de campo
Já está disponível o 6º relatório do programa de monitorização de aves
noturnas – NOCTUA-Portugal, onde é possível conhecer as indicações de
tendência e a distribuição recente destas espécies em Portugal Continental
no período 2009/10-2014/15. Entretanto vem já aí a próxima época de
campo. Participe!
- Saiba mais
Peniche Seabird Count conta 300 mil aves me 4 meses
O projeto Seabird Count terminou por este ano e embora ainda existam
dados para analisar, algumas conclusões já podem ser tiradas. Foram
contabilizadas mais aves do que se esperava e algumas delas, estão
criticamente ameaçadas, como é o caso da pardela-balear. A importância
deste projeto vai para além da ciência, serve também para avaliar o estado
do nosso mar. Para o ano há mais e voluntários precisam-se!
- Saiba mais
CONSERVAR

Honeyguide apoia campanha contra a captura ilegal de aves
Um grupo de turistas da empresa Honeyguide Wildlife Holidays England doou
1000 euros para a campanha "Diga não aos passarinhos no prato e na
gaiola" coordenada pela SPEA. Faz parte da responsab ilidade ambiental da
empresa incluir no preço das suas viagens sempre um montante para atribuir
a projetos de conservação local. Já não é a primeira vez que a SPEA
recebeu o seu apoio e agradecemos muito a confiança que depositam no
nosso trabalho.
- Saiba mais
INFORMAÇÕES

EDP começou a arrancar linha do Tua
Teve início esta semana o levantamento de carris e travessas da Linha do
Tua, devido à construção da Barragem de Foz Tua. O Plano de Mobilidade contrapartida imposta à EDP para o empreendimento hidroelétrico poder
avançar - continua por cumprir. A Plataforma Salvar o Tua considera a
decisão “um erro e um crime cont ra o património nacional”.
- Saiba mais
INTERNACIONAL

Conservacionistas e políticos juntos em Malta para discutir novas Áreas
Marinhas Protegidas
Está a decorrer até dia 25 o workshop internacional “Protecting Seabirds in
the Mediterranean: advancing the Marine Protected Areas network” na ilha de
Gozo em Malta, organizado pela BirdLife Malta e pela BirdLife International,
que conta com o apoio do projeto Life+ Malta Seabird, do qu al a SPEA é
parceira.
- Saiba mais
VOLUNTARIADO

Projeto Arenaria | 2º Censo Nacional de 1 dez. a 31 jan.
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A próxima época de campo do Arenaria, projeto de monitorização de aves
costeiras na orla marítima portuguesa, iniciado em 2009/10, irá decorrer entre
1 dez. 2015 e 31 jan. 2016. Este ano há novamente censo total da costa
Portuguesa e ainda mais novidades! Contamos c om o apoio dos
observadores voluntários para nova visita às quadrículas prioritárias.
Contacte os coordenadores regionais e inscreva-se já para monitorizar um
troço da zona costeira perto de si!
- Saiba mais
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A SPEA dedica-se ao estudo e conservação das
aves e dos seus habitats em Portugal. Os nossos
projetos dependem do apoio de todos.Torne-se
sócio hoje mesmo.
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Se pretende remover ou alterar o seu e-mail, contacte-nos para
spea.comunicacao@spea.pt, indicando o seu nome completo, o
antigo e novo e-mail e o nº de sócio (se for o caso).

