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NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

“Via Algarviana – Um Elogio à Natureza” promove inquérito 
Resultados serão aplicados em ações de capacitação e workshops temáticos

As ações inseridas na candidatura “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza",
aprovada pelo Fundo Ambiental, incluída no aviso "Educarte: Educar para o
Território" no âmbito do programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental
2020, decorrem de Setembro a Novembro deste ano, abrangendo os municípios
parceiros de baixa densidade: Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila
do Bispo.
 
A Associação Almargem, promotora do projeto, apela à participação dos
diversos públicos em inquéritos, procurando aferir o grau de conhecimento que
possuem sobre a Via Algarviana e as suas infraestruturas complementares e
quais as áreas de maior interesse de formação. Os resultados vão constituir a
base de estruturação das ações a realizar, de acordo com as expectativas e
necessidades apuradas.

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 em www.portugalchama.pt e conheça a campanha aqui.

Campanha de prevenção de incêndios em rotas pedestres
A problemática dos incêndios é tema frequente durante o verão e nunca é demais
relembrar como todos podemos contribuir para a sua prevenção.
No âmbito da campanha "Portugal Chama", a Agência para a Gestão Integrada de
Fogos Rurais (AGIF) e o Turismo de Portugal relembram as recomendações de
conduta quando caminhar ou pedalar em rotas de Walking e Cycling.

 @m9marty4
Fonte Grande, Alte

Feira da Dieta Mediterrânica

5 a  8  de  setembro

Tavi ra  (Centro  Histór ico da  Cidade)

Quin ta - fe i ra  e  sex ta - fe i ra :  18h00-24h00

Sábado e  domingo:  11h00-24h00

Promotor

Saiba mais e participe, preenchendo os questionários aqui, até às 12h00 do
próximo dia 2 de setembro.

Algarve Nature Fest

21 e  22  de  setembro

Olhão (Passeio  Ribei r inho)

Sábado e  domingo:  09h00-19h00

Boas Férias!
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