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INICIO DA 5º TRAVESSIA DA VIA
ALGARVIANA
No dia 24 de março demos inicio a mais uma
travessia da Via Algarviana, pelas 9 horas, junto
ao Farol do Cabo de São Vicente, para a
modalidade pedestre. O grupo do 1º dia contou
com cerca de 30 participantes, até ao momento
Temos cerca de 130 inscritos.
A iniciativa conta com patrocínio de algumas
empresas: REN, Vila Vita Parc, Grupo de
Montanhismo “Sempre por Maus Caminhos” da
CGD,CIMPOR, bem como, com o apoio do Apolónia
Supermercados, alguns Municípios e juntas de
freguesia parceiros, Extremo Sul, MegaSport,
GRIDE,
Jaffers
supermercados,
Moinho
de
Cachopo, Frutas Guerreiro, Associação Orelhas
Sem Fronteiras e Quinta da Brejeira. O nosso
muito obrigado!

SABIA QUE …
- Só no mês de Março

tivemos 3.324 visitas ao
nosso site?
- o guia informativo da Via Algarviana foi
descarregado 494 vezes? E os tracks GPS do
percurso 266? Tudo isto em março…

NOVIDADES – Festival de Sagres
De forma a estruturar a 3ª edição do Festival de
Observação de Aves de Sagres, foi efetuada a 1ª
reunião de trabalho com os parceiros locais.
Anabela Santos (Associação Almargem) e
Alexandra Lopes (SPEA) apresentaram algumas
das novidades previstas e foram discutidos
vários pontos de interesse para os parceiros. Dos
15 parceiros presentes, de entre alojamentos,
restauração, bares e empresas de animação
turística, foram várias as ideias e propostas
apresentadas. A reunião foi bastante produtiva.
Mantenham-se atentos, iremos começar a
desvendar algumas das novidades em breve!
Siga-nos em http://www.birdwatchingsagres.com/

VIA ALGARVIANA COM ALTO
PATROCINIO

ESTIVEMOS PRESENTES EM …
- A convite do CRIA - no âmbito do projeto
KnowInG, a Via Algarviana realizou uma
apresentação no auditório da Escola de Gestão
Hotelaria e Turismo, da universidade do algarve. A
apresentação decorreu pelas 12 horas, no
seminário ‘O Turismo e as Indústrias Culturais e
Criativas no Algarve’.

A propósito da visita do Exmo. Sr. Secretário de
Estado do Ambiente e Ordenamento do Território
- Dr. Pedro Afonso de Paulo, ao Algarve,
decorreram no dia 08 de março, nas instalações
da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em
Querença,
a
apresentação
de
projetos
inovadores
que
contribuem
para
o
desenvolvimento do interior algarvio.
A convite da Fundação, a Associação Almargem
apresentou o projeto Via Algarviana e no final foi
efetuado o convite ao Exmo. Sr. Secretário de
Estado do Ambiente e Ordenamento do Território
para que a Secretaria de Estado concedesse o
seu Alto Patrocínio ao projeto Via Algarviana, o
convite foi aceite de imediato e no local.

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