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O vídeo “Juntos pelo Turismo Responsável” reúne alguns empresários que operam
na Via Algarviana e tem como objetivo mostrar alguns dos rostos que estão por trás
desta Grande Rota. 
 

A Associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via
Algarviana, auscultou os empresários do setor do turismo da região através de um
inquérito, realizado no mês de maio, e mostra-se preocupada com os efeitos da
pandemia no setor, especialmente do Turismo de Natureza, caracterizado sobretudo por
microempresários, em que se registou uma quebra de volume de negócios total ou
parcial resultante da suspensão ou diminuição da atividade das empresas. 
 

A Almargem lançou o desafio e propôs que fossem estes os protagonistas desta
mensagem de confiança, lembrando que por trás desta infraestrutura está muito mais do
que um território, estão as pessoas que nela operam e que contribuem para uma
experiência humana e autêntica. Espera-se que esta campanha contribua para a
dinamização do setor na região, dando ênfase à importância de utilizar os serviços de
alojamento, restauração, agências e operadores turísticos, empresas de animação
turística, entre outros serviços complementares, contribuindo para a economia local e
aproximando todos de um turismo mais responsável. 
 

O vídeo foi filmado no início do passado mês de julho, sendo agora apresentado em
setembro, numa altura em que se prepara o reinício da época de caminhadas e BTT,
com o aproximar do final do verão. 

No passado mês de agosto, a equipa de gestão da
Via Algarviana procedeu a pinturas de sinalização
da Ligação 2 - Estação de Comboios de Loulé à
Via Algarviana (Salir), no perímetro urbano de
Loulé. Estas pinturas foram realizadas no troço
desde o Pavilhão Desportivo Municipal até a zona
da GNR de Loulé, e resultam de uma alteração
implementada nesta ligação. 
Quer saber mais sobre a Ligação 2? 

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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Ligação 2 em Loulé já está
completamente sinalizada

A sinalética dos Setores 9 e 10 está a caminho!
Esta é a novidade mais aguardada: a remarcação dos Setores 9 e 10 da GR13 - Via
Algarviana está, neste momento, em andamento!
Depois do período necessário para reunir todas as condições para a resinalização, a
Almargem já procedeu ao concurso para a contratação de prestação de serviços de
conceção e implementação de nova sinalética e remoção da sinalética ardida no incêndio
que ocorreu em 2018, contemplado na Candidatura “Revitalizar Monchique – O Turismo
como catalisador”, financiado pelo Turismo de Portugal ao abrigo do programa RegFin.
A finalização do trabalho, que estará a cargo da empresa Floema, está prevista para o
período entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
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Este não é um vídeo promocional da GR13 - Via Algarviana. 
Aqui queremos enaltecer mais do que a beleza da paisagem, as preciosidades naturais deste território, a
gastronomia típica de provar e chorar por mais… tudo o que faz parte da sua experiência na Via Algarviana. 

Desta vez, o que queremos é que conheça os rostos que estão por trás da sua visita e que o irão acolher, cada
um à sua maneira. Quando planeia a sua viagem pela Via Algarviana, quando faz a sua reserva num alojamento
ou quando escolhe o restaurante onde pretende fazer uma das suas refeições, quando agenda um guia para o
acompanhar neste percurso, saiba que do outro lado está um sorriso à sua espera, uma história para contar,
alguém para partilhar esta experiência. 

A Via Algarviana é cada uma das pessoas que nela opera, que prestam o seu serviço e se dedicam a tornar a sua
experiência segura e memorável, que nutrem a sua paixão por este território e que dele cuidam para que se
possa apaixonar também.

Valorizamos as pessoas reais, autênticas, porque é com autenticidade que se constroem as melhores memórias.

É este o convite que temos para si. Está na hora de estarmos juntos. 

Juntos pelo Turismo Responsável.

A Associação Almargem agradece a todos os empresários que aceitaram participar neste vídeo. 
Clique para conhecer mais sobre cada um deles. 

Fun River 
Casas d’Aldeia
Estevinha (Vaqueiros)
ProactiveTur
Restaurante e alojamento A Tia Bia
Algarve Bike Holidays
Bartholomeu Guesthouse
Mira Sagres
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