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FIM-DE-SEMANA CULTURAL EM
VAQUEIROS
Decorreu no passado fim-de-semana, 17 e 18
de Dezembro a última actividade de 2011,
organizada pela equipa da Via Algarviana.
Este fim-de-semana foi organizado em parceria
com o Clube Desportivo de Vaqueiros e contou
com o apoio da Câmara Municipal de Alcoutim
e das Frutas Guerreiro, o nosso agradecimento
a estas entidades. Foram 2 dias recheados de
caminhadas e actividades lúdicas, onde não
faltaram as provas da gastronomia local e
baile!
A equipa da Via Algarviana agradece a todos os
participantes e amigos que se juntaram ao
evento e aos habitantes de Vaqueiros pela
forma como nos acolheram e a partilha das
suas tradições!
Veja a reportagem fotográfica no nosso site
www.viaalgarviana.org ou na página oficial da
Via Algarviana no Facebook.

SABIA QUE…
- Durante o mês de Dezembro a página do site
da Via Algarviana foi visitada por pessoas de
25 países diferentes?
- Os visitantes foram maioritariamente de
Portugal, Bélgica e Alemanha?
- No passado mês de Novembro foram
efectuados 231 downloads ao Guia informativo
em Português e 133 em Inglês?
- Em Dezembro foram efectuados 179
downloads do Guia informativo em Português e
160 em Inglês?
- Nos últimos 6 meses foram efectuados 728
downloads ao Guia Informativo?
- Foram efectuados 354 downloads dos Tracks
em GPS nos últimos 6 meses?
- Temos 794 Gostos na nossa página do
Facebook?

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
As primeiras sessões de sensibilização do
projecto Rota Vicentina, irão arrancar no
Algarve durante o mês de Janeiro:
- Junta de Freguesia de Odeceixe, 9 Janeiro
às 21h;
- Junta de Freguesia de Vila do Bispo, 10
Janeiro às 21h;
- Associação Ecologista e Zoófila de Aljezur,
11 Janeiro às 21h;
- Junta de Freguesia do Rogil, 16 Janeiro às
21h;
- Junta de Freguesia de Sagres, 17 Janeiro às
21h;
- Junta de Freguesia de Aljezur, 23 Janeiro às
21h;
- Junta de Freguesia da Bordeira, 30 Janeiro
às 21h.
Convidamos
todos
os
interessados
a
participar nas sessões mais perto do seu
território e divulgar pelos seus amigos!

ACÇÕES DE MANUTENÇÃO
Iremos retomar em 2012 as acções de
manutenção da Via Algarviana, percorrendo
alguns troços e reforçando as pinturas.
Associe-se a estas acções e inscreva-se nas
acções de Janeiro, que decorrerão sempre
durante dias úteis. Indique-nos qual o dia e
zona que lhe é mais útil por telefone (00351)
289 412 959 ou envie email para Clara
Carvalho ccarvalho@almargem.org.
A equipa agradece!

VOTOS
A equipa do Projecto Via Algarviana deseja a
todos os seus amigos Votos de um Excelente
2012, esperando encontrar-vos em próximas
actividades, sempre a percorrer o que o
Interior do Algarve tem de melhor para nos
oferecer.
Este será sem dúvida um ano de muitas
novidades, eventos e inauguração para a Via
Algarviana, mantenha-se atento!
Agradecemos a todos aqueles que ao longo
de 2011 nos apoiaram por gestos ou
palavras. Até 2012!

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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