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NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

"VA - Um Elogio à Natureza" promove Educação Ambiental
Aprovada candidatura da Via Algarviana ao Fundo Ambiental

No ano em que a  GR13 - Via Algarviana  celebra o 10º aniversário de
inauguração, há mais um motivo para comemorar. 
Foi aprovada a candidatura submetida pela Associação Almargem ao
Fundo Ambiental com o projeto “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza”,
que irá desenvolver ações de educação e sensibilização ambiental,
centrando a VA como ferramenta para a promoção da riqueza e diversidade
em todo este território e educando para a conservação da biodiversidade,
do património cultural e para a sua geodiversidade e botânica.
 
As iniciativas irão abranger os municípios de Alcoutim, Aljezur, Castro
Marim, Monchique e Vila do Bispo, e vão envolver os cidadãos, as escolas,
o setor empresarial, decisores e técnicos de administração regional e local.
 

vamos estar presentes na...

Parcei ros

> www.viaalgarviana.org

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 

       #viaalgarviana

Saiba mais sobre a candidatura e as ações a desenvolver aqui.

Grupo Coral Ossónoba propõe "Em Canto pela Via Algarviana"
Uma caminhada pela Via Algarviana que termina com concerto do Grupo Coral
Ossónoba. Esta é a proposta de "Em Canto pela Via Algarviana", um conjunto
de 6 eventos que vão decorrer de Outubro de 2019 a Março de 2020. 
Marmelete, Monchique, Alte, Alcoutim, São Bartolomeu de Messines e
Vaqueiros são as localidades que irão acolher este projeto financiado pelo
programa 365 Algarve. 

@casadolavrador.algarve
Furnazinhas, Castro Marim

18 e  19  de  ju lho  |  18h30-23h00
Lou lé ,  jun to  ao  monumento  Eng.
Duar te  Pacheco

FAVA - Feira do Ambiente e Vegan do
Algarve

Feira da Serra de São Brás de
Alportel
25 a  28  de  ju lho  |  Qu in ta - fe i ra  a
sábado:  19h00-02h00 |  
Domingo:  19h00-01h00
São Brás  de  A lpor te l ,  rec in to  da
Esco la  EB 2  3  Poeta  Bernardo  de
Passos

fomos notícia
Na SIC Notícias, com a reportagem de
Martim Cabral sobre "um outro Algarve".

https://pt-pt.facebook.com/Viaalgarviana/
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