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Via Algarviana - Um Elogio à Natureza
Sessão de Apresentação dos Resultados do Projeto
No dia 3 de Março, pelas 10h00, decorrerá no Mercado Local de Castro Marim a apresentação dos
resultados do projeto

“Via Algarviana – Um Elogio à Natureza”.

Com a participação dos vários parceiros do projeto, será feito um balanço sobre os objetivos e
contributos

das

atividades

que

foram

desenvolvidas

no

âmbito

desta

candidatura

aprovada

ao Fundo Ambiental. Serão também divulgados os produtos resultantes do projeto, desenvolvidos
com o intuito de envolver e sensibilizar o público para os valores territoriais abrangidos pela Via

vídeo em formato documentário, um guia
digital com propostas de atividades pedagógicas para o público escolar do 1º Ciclo, e ainda
um jogo didático que será agregado ao novo site da Via Algarviana.
O evento culmina com a inauguração da exposição temática “Via Algarviana – Um Elogio à
Natureza: Os Ofícios Tradicionais”, às 12h00. Esta exposição, de carácter itinerante, reúne uma
Algarviana. Entre as novidades, será apresentado um

mostra das peças e elementos identificativos das artes e ofícios dos territórios de baixa densidade
abrangidos pelo projeto, propondo uma viagem pela cultura e património singular do Algarve. A
exposição estará patente até ao dia 17 de Abril, no Mercado Local em Castro Marim. A sessão é
gratuita e aberta ao público geral.

Próximas Atividades - Março
Sessão de apresentação dos resultados do projeto
“Via Algarviana – Um Elogio à Natureza”
Festival de Caminhadas de Alcoutim
Em canto pela Algarviana
Sector 3 - Malfrades a Vaqueiros
Assembleia Geral da Associação Almargem

Caminhada com Interpretação de Natureza
Foz da Almargem e Trafal
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Marque na agenda!
ª edição do Festival de Observação
de Aves & Atividades de Natureza já tem
data confirmada. De 2 a 5 de outubro,
A 11.

amantes da natureza rumam novamente a
Sagres para dedicar 4 dias à Natureza. O
programa e as inscrições serão anunciados
em agosto no site
www.birdwatchingsagres.com.

Amendoeiras em Flor - Almargem & ARYAL
início
de
Fevereiro,
sócios da Almargem e alunos da
Associação Regional de Yoga do Algarve juntaram-se numa
No

caminhada para apreciar as amendoeiras em flor, na Nave do Barão,
e relaxar com uma sessão de yoga. Aproveitou-se a ocasião para
fazer a assinatura do protocolo entre a Almargem e a ARYAL que
oferece

descontos em aulas de yoga

regularizadas.

aos sócios com as quotas

