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1ª EDIÇÃO DA FESTA DA VIA
ALGARVIANA
O monte das Furnazinhas, com cerca de 70
habitantes, recebeu a 1ª edição da Festa da
Via Algarviana durante o fim-de-semana de 15
e 16 de Outubro. O evento obteve entre
participantes
e
visitantes
um
número
aproximado de 100 pessoas, envolvendo ainda,
cerca de 40 pessoas do monte, na organização
das oficinas de artesanato (cestaria, queijo
fresco, corda, cadeiras e rendas), na exposição
dos trabalhos e no jantar convívio. O jantar de
sábado que foi feito por algumas habitantes
juntou cerca de 50 pessoas e consistiu num
prato tradicional, a fritada. Esta 1ª edição da
Festa da Via Algarviana despertou ainda o
interesse da comunicação social recebendo a
visita da imprensa regional e de uma jornalista
inglesa que se deslocou propositadamente ao
local.
Agradecimentos especiais à Câmara Municipal
de Castro Marim, Associação Odiana, Junta de
freguesia de Odeleite, Gráfica Acerto Digital,
Continente, Beira Vicente (Fonte Fraga), Hotel
Guerreiros do Rio, Frutas Guerreiro, Eliarte,
Casa do Lavrador e a todos os habitantes que
nos acolheram e ajudaram!

A VIA ALGARVIANA ESTEVE
PRESENTE…
- Na OBSERVANATURA, na Herdade da
Mourisca, nos dias 8 e 9 de Outubro,
patrocinado pelos hotéis: Alte Hotel, Mira
Sagres e Monte da Bravura. Foi sorteado um
voucher de uma estadia para 2 pessoas, no
Hotel Mira Sagres, em Vila do Bispo, cortesia
do referido hotel. Este sorteio resultou da
inscrição para recepção da nossa newsletter,
no stand da Via Algarviana, na Observatura
2011. A vencedora foi Teresa Sales, parabéns à
feliz contemplada!
- No World Travel Market, em Londres, a convite

da Associação de Turismo do Algarve, de 7 a 10
de Novembro, onde efectuou uma apresentação
sobre o projecto.

FIM-DE-SEMANA EM VAQUEIROS
Marque já na sua agenda a próxima
actividade da equipa da Via Algarviana, será
no fim-de-semana de 17 e 18 de Dezembro
em Vaqueiros, aldeia do Concelho de
Alcoutim.
De entre as várias actividades previstas
destacam-se a caminhada e passeio de BTT
no sector 4 da Via Algarviana (Vaqueiros a
Cachopo), o passeio experimental
do
percurso que será audioguiado e passa pelos
montes de Malfrades, Zambujal e Alcaria
Queimada, peddy-paper cultural, provas de
produtos regionais, construção de presépio
com pão, cinema em movimento, jantar
convívio e baile, entre muitas outras
surpresas!
Atreva-se a fugir da rotina e aceite o nosso
desafio, venha conhecer Vaqueiros, uma
aldeia repleta de tradições!
Brevemente toda a programação no site da
Via Algarviana e da Almargem.
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A convite da Associação de Turismo do
Algarve, o gestor da Via Algarviana
acompanhou, em BTT, os jornalistas da
revista madrilena Planeta MTB, especializada
no segmento Mountain Bike. Desta visita
resultou, na edição impressa da revista, uma
reportagem de 18 páginas com direito a
chamada de capa. Caso deseje ver a
reportagem na íntegra visite o nosso site
http://www.viaalgarviana.org/

SABIA QUE…
- No passado mês de Outubro o site da Via
Algarviana teve 5.446 visitas?
- De 41 países diferentes?
- Os países com maior número de visitantes
foram: Portugal (1.900), Rússia (783),
Estados Unidos da América (628), GrãBretanha (458) e Alemanha (343)?

Para se inscrever na nossa lista de
contactos ou deixar de receber esta
informação, por favor envie-nos um
E-mail para:
almargem@mail.telepac.pt
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