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Sabia que o musgo está ameaçado de extinção?
 quinta, 29 novembro 2018





"Conservar a Natureza neste Natal, o exemplo dos musgos e espécies associadas" é o tema da
palestra que o biólogo scalabitano César Garcia vai dar esta sextafeira, 30 de novembro, às 16
horas, no salão nobre dos paços do concelho.
Nesta conferência, César Garcia “pretende sensibilizar as pessoas para a necessidade de terem
uma atitude sustentável neste Natal, quando pensarem em utilizar musgo nas decorações de
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Natal, tendo em conta que esta espécie está ameaçada de extinção, também conhecida como
Lista Vermelha da IUCN”, segundo explica uma nota de imprensa da Câmara de Santarém.
Esta iniciativa, que se insere nas comemorações do “dia internacional das cidades educadoras”,
conta com a participação de duas turmas das escolas secundárias Sá da Bandeira e Ginestal
Machado.
César Garcia é PhD da Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural e da
Ciência Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c).
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Notícias mais recentes
1

Área de Serviço encena conto intemporal de Charles Dickens

2

Homenagem a Phil Mendrix no Centro Cultural do Cartaxo

3

Casa do Povo de Muge organiza gala de Natal

4

Quarentões organizam passagem de ano em Pontével

5

Passeio solidário de bicicletas antigas e novas em Marinhais

6

Nuno Melo na tomada de posse da distrital do CDS

7

Liga dos Amigos oferece viatura aos hospitais do Médio Tejo

8

Santarém já tem wifi à borla no centro histórico

9

A magia do teatro de marionetas na Chamusca

10

Assaltante detido após arrombar montra e furtar vários produtos

Mais Lidas Na Última Semana
PSP desmente caso de maus tratos a animal denunciado pelo IRA nas redes sociais
Ferido grave em atropelamento junto a hipermercado
Desabamento de terra corta estrada
Câmara de Santarém esclarece situação das barreiras e acusa IP de fugir às responsabilidades
Iluminação de Natal vandalizada dois dias depois de inaugurada
Incêndio destrói casa em Amiais de Baixo
Acidente com trator provoca uma vítima
Mais uma vítima em acidente com trator agrícola na região
Acidente grave em Alpiarça provoca um morto
Autocarros em greve em toda a região até dia 1
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