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CÂMARA DEFENDE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA MARÍTIMA PROTEGIDA 

Baía de Armação de Pêra 
é paraíso para biólogos 
e mergulhadores 

A baía de Armação de Pêra 
é considerada um paraíso 
para biólogos marinhos e mer-
gulhadores, servindo de casa 
a mais de 800 espécies. Este 
recife natural estende-se por 
cerca de 12 quilómetros e é 
estimado ser um dos maiores 
em Portugal. 

Nesse sentido, a Câmara 
de Silves defende a classifica-
ção da baía de Armação de 
Pêra como "Área Marinha Pro-
tegida de Interesse Comunitá-
rio". Essa intenção foi manifes-
tada, na semana passada, 
num documento enviado à 
Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Servi-
ços Marítimos, no âmbito da 
discussão pública do Projeto 
do Plano de Situação do  

Ordenamento do Espaço Ma-
rítimo Nacional, que está em 
curso. 

"Preservar a baía de Arma-
ção de Pêra e o seu ecossis-
tema ímpar no contexto da 
costa marítima portuguesa, 
assim como promover a eco-
nomia azul", foram as grandes 
preocupações manifestadas 
pela Câmara de Silves. 

Para além disso, a autar-
quia silvense dá nota da sua 
oposição à prática de aquicul-
tura naquele local, bem como 
à realização de manchas de 
empréstimo para alimentação 
artificial da zona .costeira 
(extração de areias), imersão 
de dragados e outras ativida-
des de igual risco. 

A Câmara de Silves refere,  

também, neste documento, 
que se opõe à prospeção e 
exploração de gás e petróleo 
na costa algarvia, estando so-
lidária com as posições públi-
cas assumidas nesse sentido 
pela Comunidade Intermuni-
cipal do Algarve (AMAL). 

Educação ambiental 
estimula boas práticas 

A Loja Ponto Azul, localiza-
da na área do antigo mini gol-
fe, em Armação de Pêra, rea-
briu na semana passada. Este 
espaço da Câmara Municipal 
de Silves estará aberto ao pú-
blico até 3 de setembro, das 
16h00 às 21h00. 

Patente ao público até ao 
final do mês de agosto estará 
uma exposição cedida pela  

Associação Bandeira Azul. 
Esta mostra integra as ativi-
dades de educação ambiental 
propostas para promoção da 
bandeira azul e intitula-se 
"Suspeitos do Costume". Pro-
cura informar e sensibilizar 
para a necessidade urgente de 
alteração dos comportamen-
tos de cada um no que respei-
ta a utilização de plástico, de-
vendo todos nós optar por so- 

luções mais duradouras, que 
permitam a reutilização e 
reciclagem de materiais e uma 
seleção de resíduos mais fácil 
e eficiente. 

O "Ponto Azul", que está 
em funcionamento pela quar-
to ano consecutivo, foi inaugu-
rado em 2015, tendo sido 
amplamente elogiado aquan-
do da avaliação das iniciativas 
realizadas no âmbito da Ban- 

deira Azul. Este espaço preten-
de ser um polo de educação 
ambiental por excelência, na 
meadamente através da 
disponibilização de informa-
ção, promoção de ações de 
sensibilização ambiental na 
praia e distribuição gratuita de 
material que contribua para a 
promoção de hábitos susten-
táveis. 
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Projeto inicial "sofreu alguns ajustes", explicou ao Jornal do Algarve a presidente do Conselho 

de Administração da Docapesca, Teresa Coelho, que continua à espera da resposta do grupo 

empresarial sedráda em Londres. O grupo Mount Pleasant Investments propós, em 2016, 

construir um empreendimento turístico e investir cerca de 200 milhões de euras 
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ZONA RIBEIRINHA DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Forense 
e Portimonense 
começam época 
CM casa 
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Armação de Pêra 
é paraíso 
para biólogos 
e mergulhadores 
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Avançam obras 
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do Parque Municipal 
de balé 
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ao fim (ou início) 
da exploração 
de petróleo 
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Dr. Jorge Pereira 

Acordos - Convenções 

ADSE - SAMS - CGD - PSP - CTT - TELECOM - ADMFA 
ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULT1CARE 

Rua Aug. Carlos Palma n.° 71 r/c e 1.° Esq. - Tel. 281 322 606 

em frente a farmácia do Montepio (Toeira)  a 

:JOIINAIML6ARVE 
O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPANSÂO DO ALGARVE 
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Luz ao fundo do túnel para 

a requalificação da EN 125 
Resgate da subconcessão (a sotavento) por parte do Governo pode representar o fim de um processo que se arrasta há anos 

e o primeiro posso paro o lançamento dos concursos
Pb 

WIE II 
mio Campanha de assinantes 

JORNALd'ALGAIIVE 
Faça já a sua assinatura/Proponha 2 assinantes 

e ganhe 1 ano grátis! 


