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BALANÇO SENSIBILIZAÇÃO – ROTA
VICENTINA
Na recta final das sessões de sensibilização da
Rota Vicentina, que decorreram durante o mês de
Janeiro, nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo,
podemos afirmar que as mesmas atingiram os
objectivos pretendidos. A população em geral,
empresas e entidades públicas mostraram-se
receptivas à iniciativa participando com sugestões
e contribuições para a estrutura do traçado no
Algarve.
No dia 12 de Janeiro de 2012, houve espaço ainda
para dinamizar uma apresentação na Escola
Superior de Gestão Hotelaria e Turismo (ESGHT),
da Universidade do Algarve em Portimão, para
uma turma de animação turística onde se explicou
o projecto e os seus objectivos.
Por tudo isto podemos concluir que o balanço das
sessões é bastante positivo.

SABIA QUE…

- A Via Algarviana quer chegar aos 1000 "Gosto"
no facebook, contamos com todos vós!
Acedam à nossa página e cliquem, ajudem-nos a
divulgar o projecto.
Prometemos que não se vão arrepender!

ACÇÃO DE VOLUNTARIADO
Estamos a organizar mais uma acção de
voluntariado para manutenção da Via Algarviana.
Desta vez no sector 9 – S.B. Messines a Silves, no
dia 12 de Fevereiro. Contamos consigo!
Para mais informações ou inscrições através de
e-mail para lbom@almargem.org ou pelo telefone
289 412 959.

CALENDÁRIO MANUTENÇÃO
Durante o mês de Fevereiro iremos ter novas
acções de manutenção na Via Algarviana, onde
apelamos ao voluntariado, nas datas seguintes:
- 2 Fevereiro / 8 Fevereiro – Messines a
Silves;
- 15 Fevereiro / 29 Fevereiro - Silves a
Monchique.
Se algum dos dias for compatível com a sua
disponibilidade agradecemos a ajuda.
Envie-nos
um
e-mail
para
ccarvalho@almargem.org ou pelo telefone 289
412 959
NOTA: Normalmente a manutenção decorre
durante toda a manhã, podendo em alguns casos
prolongar-se até depois do almoço.
A equipa agradece!

NOVIDADES
- A técnica de ecoturismo da equipa de gestão já
definiu parte do traçado da futura ligação CP
(Comboios de Portugal) de Loulé à Via Algarviana
que terminará em Querença, e que está a ser
articulada com a C.M. Loulé.
- O levantamento da sinalética dos percursos
circulares complementares da Mina e Albufeira e
o dos Barrancos, ambos localizados no monte
das Furnazinhas, no concelho de Castro Marim,
já está concluído. A sinalética irá ser
implementada segundo as regras da Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal
(FCMP).
As fotografias destas novidades podem ser
consultadas no Facebook da Via Algarviana.

5ª TRAVESSIA VIA ALGARVIANA
Para evitar a monotonia, este ano optámos por
efectuar a travessia da Via Algarviana no sentido
do Cabo de S. vicente a Alcoutim, de 24 de
Março a 06 de Abril Modalidade pedestre, 27 de
Março a 6 de Abril na modalidade pedestre com
burros de carga e a modalidade de BTT de 2 a 6
de Abril.
Inscrições brevemente apenas através do
formulário online em www.viaalgarviana.org.

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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