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10 a 13 de junho

Descubra tudo sobre este novo festival de
caminhadas no Algarve. Monchique convida à
caminhada inspirando-se no tema da Água, um
dos seus recursos mais preciosos. 

Publique no Instagram com #viaalgarviana 
ou @viaalgarviana e seja o próximo destaque. 

Parcei rosPromotor

Cachopo

 @bea.mayo

Novos vídeos promocionais foram apresentados.

A coleção de três vídeos individuais conta, no seu conjunto, uma só história: a
Via Algarviana é uma experiência completa, uma forma de descobrir os
territórios de baixa densidade do Algarve através desta rede de percursos, do
interior ao litoral, e com uma oferta alargada a diferentes públicos.  

Pronto para partir à descoberta? 

No aniversário da Via Algarviana, celebramos todo o território. 

Permita-se sonhar e criar novas memórias. Este desafio é lançado pelos novos
vídeos promocionais da Via Algarviana, que foram apresentados esta
semana, como forma de assinalar os 12 anos da inauguração desta Grande
Rota Pedestre. 

Além da GR13, terá a oportunidade de "visitar" em pequenos vídeos outras
infraestruturas que fazem parte do território Via Algarviana. 

1º Festival de Caminhadas de Monchique

Promotor: Câmara Municipal de Monchique

brevemente

VA @N-LINE
NEWSLETTER N•15/MAIO 2021 -  ED.  ESPECIAL ANIVERSÁRIO

NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

> www.viaalgarviana.org

É tempo de voltar.
Nesta semana de aniversário, não queríamos deixar de agradecer a todos os que
permitem a continuidade da Via Algarviana, ao longo destes 12 anos. 
Há uma equipa que trabalha diariamente para a promoção do território, para a
manutenção dos trilhos, um trabalho que só é possível também graças ao apoio dos
13 municípios parceiros e dos parceiros institucionais. 
Vamos continuar a trabalhar sempre com esta determinação. Para que os próximos
tempos sejam de esperança. Que seja o tempo de voltar. De voltar a sonhar, de fazer
planos para regressarmos aos trilhos da Via Algarviana. Para que possamos apoiar a
economia local e o turismo responsável.
A todos, o nosso muito obrigado. Até breve. 
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