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Esta é uma mensagem especial.

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 

       #viaalgarviana
Com o aproximar desta quadra natalícia, é incontornável uma reflexão sobre o
ano que está a findar e o que esperamos para o novo ano que está prestes a
chegar. 

2020 trouxe-nos grandes desafios, em que a adaptação a uma nova
normalidade foi uma constante, em que nos reinventámos, em que fomos
colocados à prova e em que estivemos inevitavelmente mais distantes.

Para 2021, propomos-lhe uma resolução de Ano Novo especial: a
(re)descoberta dos territórios por onde a Via Algarviana cruza, apoiando a
economia local do interior algarvio e conhecendo locais genuínos, naturais,
repleto de tradições. 

A todos os municípios parceiros, aos parceiros institucionais, aos empresários
que dinamizam e acolhem os visitantes, aos que apoiam este projeto e,
sobretudo, a todos os que se atrevem a dar o primeiro passo para descobrir
este "outro Algarve", deixamos os nossos votos de Boas Festas e de que, em
2021 continuemos a trilhar este caminho unidos, desfrutando das maravilhas
que esta região tem para oferecer.
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Todos os anos, a equipa de gestão da Via
Algarviana realiza a vistoria dos percursos
pedestres integrados na rede "Via
Algarviana". 
Em 2020, embora este trabalho tenha sido
suspenso em março devido à pandemia,
foram vistoriados os percursos nos
concelhos de Alcoutim, Castro Marim,
Lagos, Loulé, Monchique, São Brás de
Alportel, Silves e Tavira. 

   

Caso  iden t i f i que  a lguma anomal ia  na
s ina lé t i ca  ou  no  percurso ,  agradecemos
que nos  env ie  a  in fo rmação por  e -ma i l ,
pa ra  viaa lgarv iana@viaa lgarv iana .org ,
com a  loca l i zação  geor re fe renc iada ,
descr i ção  e ,  se  poss íve l ,  fo togra f ia .  

Se percorrer a GR13 - Via Algarviana está na sua checklist de planos a realizar
brevemente, saiba que agora já é possível percorrer esta Grande Rota
Pedestre novamente apenas com recurso à sinalética existente no terreno. 

Os setores 9 e 10, que foram afetados pelo incêndio que deflagrou nos
concelhos de Monchique e Silves em agosto de 2018, foram recentemente alvo
de trabalhos de remoção da sinalética ardida e de implementação da nova
sinalética. 

Esta ação de resinalização está enquadrada na Candidatura “Revitalizar
Monchique – O Turismo como catalisador”, financiada pelo Turismo de
Portugal ao abrigo do programa RegFin.

Manutenção dos painéis informativos 
Para melhor desfrutar da sua experiência, estamos a renovar os painéis
informativos da rede de percursos da Via Algarviana. O trabalho de
reabilitação das madeiras e a substituição dos vinis com a informação está a
ser feito de forma progressiva. Nos concelhos de Lagos, São Brás de Alportel e
Vila do Bispo já pode ver alguns dos painéis renovados.

Procure estes "novos" painéis!

Vistoria e manutenção da GR13 - Via
Algarviana

Parcei rosPromotor

Os setores 9 e 10 da GR13 – Via Algarviana têm nova sinalética!
Agora, é só seguir as marcas.
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A sua colaboração também
é importante!



Associação Almargem, 08/11/2020

"Barão de São João - Walk & Art Fest"

De 6 a 8 de novembro, decorreu o festival de
caminhadas em Barão de São João.
Entre dezenas de atividades, os participantes
puderam caminhar, no dia 6 e no dia 8, pelo
Percurso Pedestre PR1 LGS "Pedra do Galo",
em plena Mata Nacional, onde a natureza e a
arte estão em harmonia, e onde é possível visitar
o monumento que remonta ao período do
Neolítico e que dá nome a este percurso. 
Esta é uma Pequena Rota, circular,
complementar à Via Algarviana. 
Atreva-se a descobri-la!

Evento Algarve Walking Season

Organização: Associação Almargem e
Município de Lagos

Festival de Observação de Aves de Sagres 
4 dias de atividades na Via Algarviana 

No passado mês de Outubro, entre os dias 2 e 5, a equipa da Via Algarviana dinamizou 4
atividades inseridas no Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em
Sagres, concelho de Vila do Bispo. 
A GR13 - Via Algarviana foi a infraestrutura utilizada para a dinamização de duas
caminhadas para público geral, uma ao pôr-do-sol e outra ao nascer-do-sol. Os setores 13
e 14 foram parcialmente percorridos nestas caminhadas, atividades que rapidamente
registaram as suas inscrições esgotadas, ainda que este ano, devido às restrições
requeridas pela situação de pandemia de COVID-19, o número limite de participantes tenha
sido reduzido para 10 pessoas. 
Também as famílias puderam partilhar um momento lúdico e educativo, com as atividades
"Caça às folhas da VA" e "Tesouros da VA", em que se promoveram pequenas
caminhadas no setor 14, perto do Cabo de São Vicente, linha de chegada (ou de partida)
desta Grande Rota Pedestre. Nestes passeios, miúdos e graúdos foram desafiados a
explorar os valores que podem aqui ser encontrados, a nível de flora e fauna, colocando os
seus conhecimentos e a imaginação à prova. 
Este festival decorre anualmente em Sagres, sob o mote da observação de aves neste local
tão privilegiado em tempo de migração, e é organizado em parceria pelo Município de Vila
do Bispo, pela Associação Almargem e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA).

PR1 LGS "Pedra do Galo"

Parcei rosPromotor
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estivemos presentes em

http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr1-lgs-pedra-do-galo/
https://www.facebook.com/walkartfest/
https://www.facebook.com/walkartfest/
https://www.facebook.com/walkartfest/
http://www.algarvewalkingseason.com/
http://almargem.org/site/
https://www.cm-lagos.pt/
https://www.cm-viladobispo.pt/
http://almargem.org/site/
https://www.spea.pt/
http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr1-lgs-pedra-do-galo/
https://www.birdwatchingsagres.com/
https://www.birdwatchingsagres.com/

