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SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
A equipa de gestão da Via Algarviana irá realizar
durante os meses de junho e julho ações de
sensibilização e esclarecimento junto de todos os
interessados em conhecer as ações previstas na
candidatura.
As sessões que terão lugar em local e horário a
definir, serão dinamizadas em todos os municípios
parceiros e abertas à população em geral. Os
objetivos desta ação consistem em apresentar os
resultados obtidos até ao momento com o projeto,
identificar e explicar as ações previstas até ao final
do ano no município, perceber de que forma as
empresas e população podem beneficiar com a Via
Algarviana e aproveitar os seus recursos.
A 1ª sessão terá lugar no dia 04 de junho, pelas
19:30, no Centro Náutico de Alcoutim.
Fique atento ao facebook da Via Algarviana pois
iremos divulgar brevemente a data das próximas
sessões.

MANUTENÇÃO NA VIA ALGARVIANA
Cabo de S. Vicente – Sagres
Continuamos a manutenção da sinalética da Via
Algarviana, com reforço de pinturas e postes,
muitas vezes devido à vandalização ocorrida.
No dia 16 de maio foi no setor 14, no Cabo de S.
Vicente, em Sagres.
O nosso agradecimento ao Município de Vila do
Bispo e junta de freguesia de Sagres, pela ajuda
na logística e materiais para esta ação.

SABIA QUE …
- Em apenas 2 dias esgotámos as inscrições para o
Percurso Experimental da futura Rota da Geologia
marcado para dia 02 de junho, em Marmelete, no
Município de Monchique? Agradecemos a todos o
interesse demonstrado!
- O guia informativo da Via Algarviana já foi
descarregado da nossa página web 2.508 vezes
este ano?
- O Facebook da Via Algarviana teve num mês mais
105 “GOSTO”? Somos já 1.425 a “Gostar” do
projeto…

NOVIDADES
- No dia 23 de maio, a técnica de ecoturismo da
equipa de gestão esteve com os técnicos do
município de Portimão Filipe Bally e Sara Roda a
efetuar o levantamento da sinalética e tracks GPS
para
reconhecimento
do
percurso
circular
complementar à Via Algarviana, em Alvor, o nome
do percurso será "Ao sabor da maré". O percurso
em questão já existia, o que está previsto na ação
será a sua validação e sinalização em conformidade
com as regras da Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal (FCMP) para futura
homologação. Agradecemos aos técnicos do
município todo o apoio prestado.
Mais fotografias podem ser
Facebook da Via Algarviana.

consultadas

Consulta de fotografias completa aqui

ESTIVEMOS PRESENTES EM …
- No cercal, na Herdade da Matinha, no passado
dia 11 de maio de 2012, teve lugar o evento de
inauguração da Rota Vicentina promovida pela
Associação Casas Brancas, da qual a Associação
Almargem é co-promotora para o Algarve, através
da candidatura “Via Algarviana II – Ecoturismo no
interior do Algarve”.
Fica o vídeo do evento!
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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