
O Algarve e o Novo Bauhaus Europeu 
Inauguração 8 out - 11h00 
Exposição de 8 a 24 out 
Público-alvo: Público geral 
Local: MAR Shopping 
Entidade promotora: CEiiA e Município de Loulé 
Inscrições: https://forms.gle/Le43pXPucmTVodm6A 
Sobre: NEB by AYR (CEiiA)(AYR significa “are you ready” e é a plataforma que ganhou o prémio para 
quantificar a redução das emissões de carbono). Inclui a obra principal, bicicletas e projeções de filmes.

Limp'Arte Olhão 
8 out - 09h30 às 17h30 
Exposição de 6 a 14 out 
Público-alvo: Público geral 
Local: IPDJ Faro na Rua da PSP 
Entidade promotora: IPDJ e MOJU 
Sobre: No âmbito Programa Voluntariado Jovem para a 
Natureza e Florestas, com o objetivo de sensibilizar para a 
preservação da Ria Formosa, o projeto “Limp'Arte Olhão” 
contou com 7 jovens que se dedicaram à limpeza dos 
parques de lazer e outras áreas da cidade. Parte do lixo 
recolhido, foi aproveitado para a criação artística.

Instalação “Água é vida” 
Inauguração 10 out - 10h30 
10, 11, 12, 13 e 14 out - 10h00 às 17h00 
Público-alvo: Comunidade 
Local: Sede da ASMAL - Zona Industrial de 
Loulé, Lote 6 (sala 1.03) 
Entidade Promotora: Associação de Saúde 
Mental do Algarve – ASMAL 
Número máx. de participantes: Grupos de 
10 pessoas por visita  
Inscrições: crp@asmal.org.pt (até 6 out)

Exposição "Arte Sustentável" - Trabalhos realizados por instituições a 
partir de embalagens alimentares 
10, 11, 12, 13 e 14 out - 09h00 às 16h00 
Público-alvo: Estudantes - Desde a Pré-escola 
Local: UALG - Polo Portimão 
Entidade Promotora: Banco Alimentar do Algarve 
Número máx. de participantes: Grupos de 15 pessoas por visita 
Inscrições: qualidade.ba.algarve@gmail.com
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Exposição #AÚltimaGota_Algarve 
10, 11, 12, 13 e 14 out -  
09h30 às 13h00 e 14h30 às 18h00 
Público-alvo: Público geral e Escolas 
Local: Biblioteca Municipal de Castro Marim 
Entidade Promotora: Almargem e CM de Castro Marim 
Sobre: Nesta exposição, o visitante terá a oportunidade de ficar a saber mais sobre a utilização da água em 
áreas tão diferentes como o setor doméstico, a agricultura, os campos de golfe e o turismo.
“#AÚltimaGota_Algarve” foi pensada para ser uma exposição que não deixe nenhum visitante indiferente, 
mas acima de tudo que faça refletir e conduzir a mudanças de atitudes, e contribuir para uma sociedade 
civil informada e ativa.

Conversas Sustentáveis - O Cocó da Baleia 
10, 11, 12, 13 e 14 out | Quiz online 
Público-alvo: Público geral 
Local: instagram.com/somarbio.pt/ 
Entidade promotora: SOMAR 
Sobre: Quiz online - como as baleias ajudam na regulação do clima e o seu papel na mitigação das 
alterações climáticas nos ecossistemas aquáticos.

LixArte - transformar o lixo em arte 
10, 11, 12, 13 e 14 out - 10h00 às 18h00 
Público-alvo: Público geral 
Local: Republica 14 - Olhão 
Entidade promotora: Europe Direct Algarve, MOJU, AE João da Rosa 
Número máx. de participantes: 42 
Inscrições: https://cutt.ly/zVLPVWX 
Sobre: O projeto LIXArte – transformar lixo em Arte, teve início em 2021, na sequência de uma ação de 
limpeza no Porto Novo em Faro, por ocasião da visita da caravela Vera Cruz. Nesta fase do projeto estão a 
participar 5 escolas de Faro e de Olhão. Os diversos grupos trabalharam para construir uma tapeçaria a 
partir de lixo (sobretudo marinho), inspirada na obra do artista africano El Anatsui.
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