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COVID-19
Como medida preventiva face ao surto de doença por coronavírus (Covid-19), e seguindo as
recomendações da Direção-Geral de Saúde, a sede da Almargem encontra-se encerrada por
tempo indeterminado, tendo sido adiadas as atividades programadas para os meses de Abril e
Maio. Durante este período os funcionários encontram-se em regime de teletrabalho, estando
disponíveis para contacto através de e-mail ou dos telefones 925481986 ou 925482138 (Via
Algarviana).
Nesta altura de grande incerteza, as associações ultrapassam momentos difíceis e dependem do
apoio dos seus associados. Assim, apelamos aos sócios para que regularizem as suas quotas.
Partilhem junto dos não sócios que pretendam contribuir para a defesa do património natural e
cultural do Algarve, esta é uma ótima altura para se associarem à Almargem. Poderão fazê-lo aqui.

Farto de estar em casa?!
A Almargem está consigo neste momento em
que o distanciamento social é uma realidade para
todos. Siga as nossas sugestões de atividades
ambientais para fazer em casa. Músicas, filmes,
documentários, livros... Veja todas as dicas no
facebook da Almargem.

Almargem em entrevista
Joaquim Mealha, sócio da associação e exmembro dos corpos sociais, participou no
programa da Antena 2, Terra Ardente,
dedicado às ONG de ambiente em Portugal.
Na entrevista, que poderá ouvir aqui, deu a
conhecer o trabalho desenvolvido pela
Associação Almargem ao longo dos últimos
anos.

Via Algarviana – Um Elogio à Natureza
No passado dia 3 de Março, dezenas de pessoas reuniram-se em Castro Marim para assistir à
apresentação dos resultados do projeto "Via Algarviana - Um Elogio à Natureza".
Entre os presentes estiveram alguns dinamizadores e participantes nas ações de capacitação e
nos workshops temáticos, e professores cujas turmas participaram nas ações de educação
ambiental dedicadas às escolas. No total, mais de 500 pessoas foram abrangidas pelas diversas
ações, entre os meses de Setembro a Novembro de 2019.
Durante a cerimónia foi ainda apresentado um guia pedagógico de atividades, em formato
digital; o jogo didático online "Quiz da Via Algarviana"; e um vídeo em formato documentário
sobre o projeto. A sessão encerrou com a inauguração da exposição temática “Via Algarviana Um Elogio à Natureza: Os Ofícios Tradicionais”.

