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FIM-DE-SEMANA CULTURAL EM
VAQUEIROS

NOVIDADES

Voltamos a organizar mais um fim-de-semana
recheado de actividades, desta vez no concelho
de Alcoutim, na bela aldeia de Vaqueiros, em
parceria com o Clube Desportivo de Vaqueiros
e que conta com o apoio da Câmara Municipal
de Alcoutim.
Decorrerá nos dias 17 e 18 de Dezembro e as
actividades são muito diversificadas, passeio
pedestre e de BTT no sector 4 da Via
Algarviana (Vaqueiros a Cachopo), atelier de
construção de presépio em pão, construção de
eco-prendas, cinema em movimento, almoço e
jantar tradicionais e baile! Destaque para uma
novidade, o passeio pedestre experimental que
terá em início em Malfrades.
Motivos não vão faltar para que participe na
última actividade de 2011 que a equipa da Via
Algarviana organiza.
Para mais informações contacte: 289 412 959
ou Anabela Santos asantos@almargem.org

São várias as acções integradas no projecto
Via Algarviana 2, que estão neste momento a
arrancar:

A VIA ALGARVIANA FOI NOTICIA
- Na revista Ryanair, na edição de 16 de Outubro
a 15 de Novembro, foi publicada uma pequena
notícia que faz referência à Via Algarviana, como
um produto de Turismo de Natureza para quem
visita o Algarve nesta época do ano!
- O Jornal 1,2,3 publicou uma reportagem
sobre o “Mundo” do geocaching, de entre as
muitas pessoas e entidades que contactou,
destaca-se a Via Algarviana e as 6 caches que
existem ao longo destes 300km. Entre no jogo
e vá à descoberta das nossas caches! Artigo na
íntegra no nosso site!

MERCHANDISING
Já conhece os produtos da marca Via
Algarviana? Pin´s, canetas em bambu, lápis em
papel, blocos em papel reciclado, porta-chaves
e cantis. Ofereça prendas diferentes neste
Natal! Visite a nossa sede ou encomende pela
internet. Conheça toda a colecção em
www.viaalgarviana.org

- Rota Vicentina: O traçado no Alentejo já
foi definido pela Associação Casas Brancas, e
os trabalhos de definição do traçado na
região do Algarve começaram no passado
mês de Novembro, estando neste momento a
serem acertados pormenores. Já foram
realizadas várias reuniões com os parceiros
estratégicos. Iremos começar as sessões de
sensibilização pelos municípios de Aljezur e
Vila do Bispo durante o mês de Dezembro.
Mantenha-se atento e participe!
- Modelo de gestão: o júri já está a analisar
as propostas das entidades convidadas, e
durante o mês o de Dezembro será elegida a
entidade que irá conceber o Modelo de
Gestão para a Via Algarviana.
- Rota das Árvores Monumentais: os
trabalhos de definição desta rota que irá ser
concebida no município de Monchique estão
em curso.
- Percurso Pedestre em torno de São
Bartolomeu de Messines: foi enviado
convite para a definição deste percurso.
Esperamos fazer a sua inauguração na
Primavera de 2012, mantenha-se atento!
- Assessoria técnica: o convite também já
foi lançado. Iremos começar a definir o tipo
de poldras a serem implementadas na Ribeira
do Rio Seco e da Foupana e as
infraestruturas de birdwatching previstas
para 4 concelhos (Castro Marim, Loulé, São
Brás de Alportel e Vila do Bispo).

ESTIVEMOS PRESENTES EM…
- De 1 a 4 de Dezembro no Festival da Batata
Doce, em Aljezur, foram recolhidos mais de
80 contactos de novos subscritores da
newsletter.

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.org
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