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SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
VIA ALGARVIANA – Próximas datas
Continuamos a realizar durante o mês de julho
ações de sensibilização e esclarecimento junto de
todos os interessados em conhecer as ações
previstas na candidatura. Estas sessões serão
dinamizadas em todos os municípios parceiros e
abertas à população em geral.
Deixamos aqui as próximas datas e locais:
Município de Vila do Local: Salão Nobre dos Paços
4-Jul
9-Jul

Bispo
Município de Aljezur
Município de

11-Jul

Monchique

do Concelho // 18:30
Local: Salão Nobre dos Paços
do Concelho // 21:00
Local: Salão Nobre dos Paços
do Concelho // 18:30
Local: Auditório do Centro

Município de Lagos
12-Jul

Cultural de Lagos // 18:00

Para mais informações enviar e-mail para:
Liliana Bom | lbom@almargem.org

ESTIVEMOS PRESENTES EM …
- Santarém, na 1ª Feira de Turismo Rural e da
Natureza no dia 06 de junho. O certame decorreu
de 2 a 12 de junho, no CNEMA e foi organizado
pela EXPO.tur Portugal.
Anabela
Santos
coordenadora
do
projeto
representou a Almargem na mesa redonda do I
seminário “Diferenciar o Produto, Qualificar a
Oferta, Internacionalizar o Sector”.

SABIA QUE …
A próxima atividade da Via Algarviana é já, no
domingo, 1 de Julho, desta vez preparámos para
vós mais uma caminhada experimental, da
futura ligação da Estação de Caminhos de Ferro de
Loulé até ao centro da cidade.
Terá inicio na sede da Almargem, pelas 19 horas,
aproveitando o pôr do sol e tendo depois a Lua
Cheia a iluminar o caminho.
Marque presença na primeira caminhada realizada
neste percurso!
Inscrições ou informações para os seguintes
contactos:
 Telefone: 289 412 959 / TLM: 938 771 316
 Email: asantos@almargem.org
 Dados necessários para inscrição: Nome;
ano de nascimento e contacto telefónico.
 Material necessário: Lanterna, água, roupa e
calçado confortável.
Consulte o cartaz do evento aqui

A VIA ALGARVIANA FOI NOTICIA…
- No jornal diário alemão Rhein-Neckar-Zeitung
que conta com uma tiragem de 114.200
exemplares;
- na emissão especial “ Férias Low Cost” da Antena
1, no dia 06 de junho;
- no dia 14 de junho, no programa da rádio RUA
“ Ciência Viva à Conversa”;
- no jornal regional Sul Informação e programa da
Rádio RUA “Impressões”, no dia 20 de junho.
Veja e ouça todas as notícias através da nossa
página de facebook e partilhe!

NOVIDADES
- Reiniciámos o reconhecimento da futura ligação
da estação de comboios de Loulé à Via Algarviana,
desta vez no troço Loulé a Querença. O técnico
Alexis Morgan do Município de Loulé deu o seu
contributo
neste
reconhecimento,
desde
já
agradecemos a colaboração.
As fotografias podem ser consultadas no Facebook
da Via Algarviana.

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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