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Vamos celebrar?

H O J E  E S T A M O S  D E  P A R A B É N S !

https://vimeo.com/424007233
https://vimeo.com/424007233


       #viaalgarviana

Há exatamente um ano, estávamos juntos para celebrar o 10º Aniversário da Via
Algarviana (VA). Reunimos parceiros e amigos para, em conjunto, refletirmos sobre o
passado, o presente e o futuro da VA. 
 
Passando o último ano em revista, mantemos a mesma dedicação em divulgar os
"tesouros" que podemos encontrar no território VA. Ao longo deste ano, promovemos
ações de capacitação para diversos públicos, organizámos caminhadas para todas as
idades e atividades de educação ambiental para crianças do 1º Ciclo de escolaridade,
reunimos os ofícios tradicionais numa exposição itinerante, palmilhámos imensos
quilómetros para assegurar a manutenção dos percursos e da respetiva sinalética,
participámos em eventos, respondemos a dezenas e dezenas de pedidos de informação
de visitantes e da comunicação social, e continuamos a investir no desenvolvimento de
materiais promocionais. Tudo para chegarmos cada vez mais longe. 

 

Só tem sido possível percorrer este caminho porque todos fazemos parte da VA. Além da
Associação Almargem, que integra a equipa de gestão da VA, é fundamental o apoio dos
13 municípios parceiros, dos parceiros institucionais, das empresas que se estabelecem ao
longo desta infraestrutura, da comunidade que acolhe este projeto com tanto carinho e,
claro, dos utilizadores que desfrutam de toda esta oferta. 
 
Hoje, continuamos juntos, a dar o nosso contributo a este território, tão belo, tão diverso, e
que tanto precisa de nós nestes dias em que estamos mais afastados. 
 
Por isso, estamos todos de Parabéns. Uma salva de palmas e muitos anos de vida para a VA!

A Via Algarviana está a preparar novos
materiais para apresentar ainda este ano. 
Ao longo das duas últimas semanas,
percorremos todos os trilhos da Via
Algarviana, para renovarmos o nosso banco
de imagens. 
Curioso para ver o resultado?

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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Via Algarviana: Há 11 anos a percorrer o interior algarvio!
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Novidades a caminho!

Vamos apoiar a economia local
Juntos pelo Turismo Responsável

outros, estão já disponíveis ou a preparar a reabertura. Estes serviços estão assentes,
sobretudo, em micro ou pequenas e médias empresas. É fundamental apoiar estes
empresários, que estão à sua espera, para melhor recebê-lo, em segurança. 
 

Apoie a economia local. Apoie o Turismo Responsável.

Os serviços que operam ao longo da Via Algarviana estão a
retomar gradualmente a sua atividade. Alojamentos,
restauração, agências de viagens, operadores turísticos, entre
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