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Fim de Semana no Ribatejo

Próximas Atividades

Nos dias 18 e 19 de Maio vamos até à Golegã e Vila
Nova da Barquinha. O património natural e
histórico desta zona ribatejana estará em destaque.
Do programa destaca-se uma caminhada guiada
na Reserva Natural do Paul do Boquilobo e um
passeio de barco pelo rio Tejo com visita ao
Castelo de Almourol. Poderá consultar aqui o
programa completo.
No total, o fim de semana contará com 5 atividades
diferentes, transporte, alojamento e duas refeições.
Vai ficar de fora? Inscrições abertas até Sexta-feira
(3 de Maio), através deste formulário.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No dia 28 de Abril realizámos o percurso de natureza “Aqui há bicho!”
no âmbito do programa “Passos Contados”, dinamizado pelo Centro
de Investigação e Informação do Património de Cacela.
Entre libelinhas e libélulas, rastos de mamíferos e cantos de aves,
foi uma manhã repleta de diversidade!
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Jornadas de Reflexão: O
papel da Via Algarviana no
Ecoturismo do Algarve
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10 Anos de Via Algarviana
A 29 de maio, a GR13 - Via Algarviana (VA) comemora o 10º aniversário da
sua inauguração oficial e, para assinalar a data, irá decorrer, no Espaço
Guadiana, em Alcoutim, as Jornadas de Reflexão sob o tema "O papel da VA
no Ecoturismo do Algarve".
O fim-de-semana, de 01 e 02 de Junho, será repleto de caminhadas, com 5
caminhadas em cada dia. Com um total de 10 caminhadas, em concordância
com o aniversário, ao longo de todo o traçado e percorrendo os 12
municípios parceiros com infraestruturas já instaladas.
Toda a informação estará disponível em breve!

OBSERVAÇÃO DE
ORQUÍDEAS NA
FONTE BENÉMOLA

Voluntariado para

No passado dia 20 de Abril fomos até à
Paisagem Protegida Local da Fonte
Benémola observar a variedade de
orquídeas que por esta altura surgem nos
campos algarvios. Entre as muitas plantas
observadas, conseguimos ver 10 espécies
diferentes de orquídeas.

10 Anos, 10
Caminhadas na Via
Algarviana

