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Próximas Atividades
Agosto

Mais Vantagens para Sócios
Ser associado da Almargem tem agora mais vantagens!
Foi celebrada uma parceria com a cadeia de hotéis Vila
Galé, através da qual os associados que possuam as quotas
regularizadas terão acesso a descontos de 11%, calculados sobre
as tarifas online publicadas no site www.vilagale.com, em todos
os hotéis de Portugal e do Brasil. Os descontos incidem sobre os
serviços de alojamento em qualquer regime disponível (pequenoalmoço, meia pensão ou tudo incluído), e sobre os serviços de
restauração, bar, clubes de saúde, spas, garagem, entre outros.
Caso tenha as suas quotas em dia e pretenda ter acesso a esta
oferta poderá enviar o seu pedido para
pfernandes@almargem.org.

16

Caminhada noturna na
Fonte Benémola com
jantar convívio

A Almargem comemorou o 31º
aniversário no Vila Galé Albacora,
com uma caminhada pelas salinas
e um magnífico jantar buffet. Houve
ainda tempo para uma sentida
homenagem ao sócio-fundador
João Santos.

Via Algarviana promove “Um Elogio à Natureza”
VA - Um Elogio à Natureza",

Foi aprovada a candidatura "

submetida pela Associação Almargem ao Fundo Ambiental. A Via
Algarviana será a ferramenta para o desenvolvimento de

ações

de educação e sensibilização ambiental, promovendo a
riqueza e diversidade deste território e a conservação da sua
biodiversidade, património cultural, geodiversidade e botânica.
Saiba aqui mais sobre esta iniciativa, aprovada pelo Fundo
Ambiental com valor máximo de mérito (5 valores), e que irá
abranger os municípios de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim,
Monchique e Vila do Bispo.

10º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza
O
A

maior evento de natureza de Portugal está de volta a Sagres!
Almargem

volta

a

fazer

parte

da

organização

do

Festival

de

Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres, que vai já na
sua 10

ª edição. Guarde a data, pois de 10 a 13 de Outubro

espera por si

uma oferta de centenas de atividades gratuitas e pagas para conhecer
melhor a natureza e cultura do sudoeste do continente europeu.

