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Almargem comemora 31º aniversário
A Almargem está de parabéns!
Este mês comemoramos 31 anos de vida e queremos celebrar consigo.
Dia 20 de Julho junte-se a nós nesta festa. No final da tarde faremos uma
caminhada, de aproximadamente 6 km, para abrir o apetite para o delicioso
jantar buffet servido no Eco-Hotel Vila Galé Albacora. Situado em Tavira,
em pleno Parque Natural da Ria Formosa, o hotel resulta da reabilitação do
antigo Arraial Ferreira Neto.
Surpresas não vão faltar numa noite de festa e animação!
Fique atento, as inscrições abrem em breve.

Voluntários, procuram-se!
Nos meses de Julho e Setembro, a Almargem estará presente em três feiras e precisamos da sua ajuda no nosso
stand. Caso tenha disponibilidade nas datas abaixo, entre em contacto connosco. Toda a ajuda será bem vinda!

FAVA (Feira do Ambiente e Vegan do Algarve), Loulé
Feira da Serra, São Brás de Alportel
Feira da Dieta Mediterrânica, Tavira

A Almargem também é sua!
Gostaria de dinamizar alguma atividade em parceria com a Almargem?
Tem ideias de novos percursos ou temas que gostaria de ver abordados
numa das nossas atividades?

Fale connosco!

Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos sócios e todas as
ideias contam.

Projeto Planeta Meu
A 13 de Junho, o Centro Ambiental de Loulé concluiu o
seu maior projeto anual – “Planeta Meu”. Este foi um
projeto de dança inclusiva e de sensibilização ambiental
onde um total de 87 crianças, jovens, séniores e pessoas
com diversidade funcional, dançaram em conjunto num
espetáculo memorável no Cineteatro de Loulé!
PLANETA MEU, PLANETA MEU, que todos te amem mais do que eu...
Foi esta a mensagem, agora cabe a todos nós agir.

18 e 19 de Julho
25 a 28 de Julho
5 a 8 de Setembro

Próxima Atividades
Julho

06
13

Visita ao Apicultor.
Parceria Algarve Rotas

Caminhada ao Luar na
Via Algarviana

18 e 19
20

Feira do Ambiente e
Vegan do Algarve

Celebração do
Aniversário da Almargem

25 a 28

Feira da Serra

