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Está a chegar a 3ª edição do Walk & Art Fest!
É já no próximo fim de semana, de 6 a 8 de novembro, que decorrerá a 3ª edição do "Barão de São
João - Walk & Art Fest".
Ainda é possível inscrever-se online, até dia 4 de novembro, em atividades que vão desde
caminhadas, workshops, atividades de bem-estar, educação ambiental ou até passeios de BTT. Mas
apresse-se pois mais de metade das atividades já se encontram esgotadas.
Durante esses dias, poderá ainda visitar uma instalação artística feita
exclusivamente para o Festival, composta por 19 peças elaboradas por
artistas locais.
Este é um evento seguro que cumpre todas as medidas sanitárias
definidas pela Direção Geral de Saúde.

Ação de Capacitação "Cada Gota Conta"
Nas próximas semanas decorrerá a Ação de Capacitação “Cada Gota
Conta”, destinada a diferentes públicos-alvo. Esta ação está inserida na
candidatura #AÚltimaGota_Algarve, financiada pelo Fundo Ambiental, no
âmbito do programa ENEA 2020 – Produção e Consumo Sustentáveis, e
será dinamizada pela Associação In Loco.
“Cada Gota Conta” tem como principal objetivo capacitar os participantes
para procederem ao licenciamento da Água para Reutilização (ApR),
apresentando-lhes vários modelos de tratamento de águas residuais. Esta
semana terá início uma sessão destinada a agricultores que abordará o
tema: “Uso de Águas Residuais na Agricultura”.
Para mais informações e inscrições contactar: ana.arsenio@in-loco.pt

Setores 9 e 10 da GR13 – Via Algarviana têm nova sinalética!
Boas notícias! Agora já é possível percorrer novamente estes setores com recurso à sinalética
existente no terreno. Estes troços foram afetados pelo incêndio que deflagrou nos concelhos de
Monchique e Silves em agosto de 2018 e foram agora alvo de trabalhos de remoção da
sinalética ardida e de implementação da nova sinalética.

A ação de resinalização está enquadrada na Candidatura “Revitalizar
Monchique – O Turismo como catalisador”, financiada pelo
Turismo de Portugal ao abrigo do programa RegFin.

