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Ainda há vagas para algumas atividades da Via
Algarviana no Festival Birdwatching de Sagres. 
Aceite as nossas sugestões de caminhada e em
família:

Caça às folhas da Via Algarviana (educação
ambiental) - vagas 3 outubro | vagas 5 outubro 
Via Algarviana ao pôr-do-sol - ESGOTADO
Pelas Encostas da Raposeira - ESGOTADO

A Via Algarviana tem algumas novidades que o ajudam a organizar a sua
próxima viagem e partir à aventura. 

12º Festival de Observação de Aves de Sagres & Atividades de
Natureza: caminhadas e atividades com a Via Algarviana

Estas novidades estão inseridas na candidatura “Via Algarviana – (Des)envolvendo
o Interior do Algarve”, financiada pelo Turismo de Portugal, na Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior, e em parceria com os 13 municípios parceiros.

Pronto para percorrer as Pequenas Rotas?

O site da Via Algarviana tem novas áreas e um design renovado, para
melhorar a sua experiência de utilização. Mais simples, mais rápido e
adaptável a vários ecrãs (desktop, telemóvel e tablet). Conheça as principais
novidades em www.viaalgarviana.org. 

27 setembro - 27 outubro 2021 
Centro de Interpretação de Vila do Bispo

Esta exposição, de carácter itinerante, reúne uma
mostra das peças e elementos identificativos das
artes e ofícios dos territórios de baixa densidade
abrangidos pelo projeto "Via Algarviana - Um
Elogio à Natureza": Alcoutim, Aljezur, Castro
Marim, Monchique e Vila do Bispo.

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

Parcei rosPromotor

Setor 9 - Barragem do Funcho

 @cyclingprado

Preparados para retomar as caminhadas ou passeios de BTT? 

Exposição temática
"Via Algarviana - Um Elogio à Natureza: 
Os Ofícios Tradicionais"

Entrada gratuita
Apoio: Câmara Municipal de Vila do Bispo

brevemente
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Antes de partir à descoberta das 12 Pequenas Rotas complementares à Via
Algarviana, prepare-se com os novos folhetos informativos. Esta reedição
atualiza a imagem e os conteúdos destes percursos circulares, como os
mapas assinalados com os principais pontos de interesse a visitar. Agora
em seis idiomas: português, inglês, francês, holandês, alemão e espanhol. 
Descubra-os nos Postos de Turismo localizados na rede de percursos ou faça
download no website. 

Novo website já está online

ver vídeo Pequenas Rotas
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