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BALANÇO DA 5º TRAVESSIA DA VIA
ALGARVIANA

A VIA ALGARVIANA FOI NOTICIA...

A sessão de encerramento e lanche final da 5ª
Travessia da Via Algarviana teve lugar no passado
dia 06 de abril, pelas 16h30, no salão do Centro
Náutico de Alcoutim, local gentilmente cedido pelo
respetivo município.
Os cerca de 60 participantes desta última etapa
juntaram-se para um lanche convívio onde
estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Dr. Francisco Amaral e Sr.
Presidente da CCDR Algarve, Eng.º. David Santos.
Durante
o
lanche
foram
entregues,
aos
participantes de ambas as modalidades e que
completaram a 5ª Travessia, os respetivos
certificados de participação.
O balanço deste ano, apesar das condições
atmosféricas, foi bastante positivo. No total foram
recebidas mais de uma centena de inscrições, com
uma média de 25 participantes diários na
modalidade pedestre e 30 na modalidade BTT.
É de salientar a grande afluência de participantes
da região centro do país que este ano se
inscreveram.
Agradecemos todos os patrocínios e apoios
concedidos sem os quais não teria sido possível
levar a cabo este evento. Consulta completa aqui

-

Na reportagem efetuada pela jornalista Cristina
Pinto, da antena 1, durante a 5ª Travessia da Via
Algarviana no trajeto de Cachopo a Vaqueiros, a 03
de abril 2012. Ouça a reportagem aqui

SABIA QUE …
-

A Via Algarviana e a Ecovia são as novidades que
o Algarve leva agora para a Holanda através de
sinalética direcional? Consulte a notícia completa
aqui
- Só no mês de abril tivemos 9.297 visitas ao nosso
site?
- o guia informativo da Via Algarviana foi
descarregado 627 vezes? E os tracks GPS do
percurso 356? Tudo isto em abril…
- O Facebook da Via Algarviana já tem 1.330
“GOSTO”?

NOVIDADES
- A equipa técnica da Via Algarviana já se encontra
a trabalhar no reconhecimento do traçado de um
dos 5 percursos pedestres complementares à
Via Algarviana, no Município de Monchique. A
presidente Marta Martins, e secretário Emanuel
Torrinha da junta de freguesia de Marmelete
acompanharam os trabalhos de campo, indicando o
traçado proposto pela referida entidade. O nosso
obrigado pela colaboração.
Mais fotografias podem ser consultadas no
Facebook da Via Algarviana.

ESTIVEMOS PRESENTES EM …
- Castro Verde na ação de sensibilização “Boas
Práticas em Turismo de Natureza para empresas
turísticas”, realizada no dia 18 de Abril, pelo
Turismo de Portugal, I.P, com o apoio técnico da
Liga para a Proteção da Natureza (LPN). Anabela
Santos - coordenadora do projeto Via Algarviana II
foi uma das oradoras presentes e apresentou o
projeto como um caso de boas práticas de
conservação da natureza e articulação com
empresas turísticas.

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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