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Portugueses envolvem-se em partilha multicultural
na Tanzânia

Tecnologias do Japão podem superar fome em
África

Trabalho de italianos na Tanzânia fascina
portugueses

+ infoAcontecer

Ofertas a Nossa Senhora levam especialista a
Fátima ,4 de setembro, Santuário de Fátima

Papa louva curso de «Ciências da paz» em
Portugal ,16 a 22 de setembro, Universidade
Lusófona, Lisboa

Teatro e música inspirados em Santo Agostinho
animam Leiria ,28 de agosto, Museu de Leiria

PENSAMENTO DO DIA
Quando alguém se sobrecarrega tanto de trabalho
que chega à noite cansado e se queixa de não ter
tido tempo para rezar, será que o seu zelo é puro e
sincero?

Beato José Allamano
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Canto das cigarraras captado pelo telemóvel
vai ajudar cientistas a «avaliar a
vulnerabilidade destas espécies ao risco de
extinção»

Portugueses convidados a aproximarem-se da natureza

Até 30 de setembro, a população é chamada a aproximar-se da natureza e a gravar o som do canto das cigarras com o
telemóvel, a registar a localização GPS e a partilhar essa informação com os investigadores da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, de forma a ajudar os cientistas a elaborar um mapa atualizado da distribuição geográfica das 13
espécies de cigarras existentes em território português, sobre as quais pouco é conhecido sobre a sua distribuição
geográfica. Esta dinâmica dá forma ao projeto «Cigarras de Portugal – Insetos cantores», e surge no âmbito da criação da
primeira «Lista vermelha de invertebrados de Portugal», atualmente em curso.
 
«O último censo das cigarras de Portugal, que confirmou a presença de 13 espécies no nosso país, decorreu já em 2004 – e
algumas destas espécies são extremamente raras. Assim, pretendemos com este projeto envolver os cidadãos na
monitorização das populações de cigarras em Portugal e, através destes registos, avaliar a vulnerabilidade destas espécies
ao risco de extinção», explica em comunicado Paula Simões, responsável pelo projeto e investigadora do Centro de
Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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Imigração de venezuelanos intensifica-se

«Ventos da esperança estão cada vez
mais fortes» em África

«Paz sustentável» deve ser alcançada
com rapidez no Médio Oriente

Mais notícias

Mundo
Portugueses em esforço para deixar
Tanzânia melhor

Missionários promovem «formação do
espírito crítico» na Venezuela

Jovens incentivados a trabalhar a terra

Mais notícias

A Missão Conta
«A cultura formata as nossas estruturas
mentais»

«Uma relação de amor dá-nos outra
capacidade»

«Por amor propomos, não impomos»

Mais notícias

Fátima
Recusado recurso contra absolvição de
Asia Bibi

Tribunal Penal investiga abusos na
Venezuela e Filipinas

Círculo vicioso de impunidade em El
Salvador

Mais notícias

Justiça & Paz
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