
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brincar também se aprende! 

“Constrói o teu 
Algário”  

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

Coordenadas GPS:                

41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

 



Praia de Moreiró (Labruge) 7 Julho 

14.30 - 15.30 

Praia dos Barcos (V. Conde) 14Julho 

10.30 - 11.30 

Praia do Turista Sul (V. Conde) 11 Agosto 

14.30 - 15.30 

Praia de Mindelo 26 de Agosto  

10.30 - 11.30 

Praia de Moreiró (Labruge) 7 Julho 

14.30 - 15.30 

 

Praia dos Barcos (V. Conde) 14Julho 

10.30 - 11.30 

Praia do Turista Sul (V. Conde) 11 Agosto 

14.30 - 15.30 

Praia de Mindelo 26 de Agosto  

10.30 - 11.30 

 

Um algário é uma coleção de algas secas 

prensadas que contém grande quantidade de 

informação e dados sobre a diversidade, tais 

como conservação e ecologia.  

As espécies ficam devidamente catalogadas e 

identificadas com a informação sobre cada 

uma e sobre o local onde foram colhidas.  

Se corretamente conservadas podem durar 

centenas de anos, e constituir uma fonte im-

portante de registo da biodiversidade e de 

referências científicas, fornecendo uma cole-

ção de espécimes das populações naturais 

marinhas. 

 

Descrição da atividade 

A atividade aborda a importância da conser-

vação das espécies, o procedimento para a 

realização de um algário, a identificação de 

algas e suas características e outras técnicas 

de conservação. 

 

Os participantes poderão contactar com a 

diversidade de espécies de algas existentes 

no litoral de Vila do Conde e observar algu-

mas espécies de isópodes e anfípodes, desco-

bertos juntamente com as algas, durante o 

seu processo de limpeza aquando da realiza-

ção do algário.  

 

Objetivos 

Sensibilizar  para a importância da conserva-

ção das espécies e também despertar o co-

nhecimento através da identificação de algas 

e suas características. 

 

Metodologia  

- Com a ajuda de um guia as espécies serão 

identificadas e catalogadas e posteriormente 

serão prensadas; 

- Observação de algumas espécies de isópo-

des e anfípodes, à lupa binocular.  

 

Conteúdos a abordar 

- Importância da conservação das algas; 

- Procedimento para a realização de um algá-

rio; 

- Identificação de algas e suas caraterísticas; 

- Outras técnicas de conservação.  

 

Custo 

Gratuito 

 

Informações/Marcações através de 

Tel:252637002  

E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt 

CMIA Vila do Conde 

(sob marcação) 

26 de junho a 15 de setembro  

10h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00 


