
       #viaalgarviana

Em mais um ano de desafios, marcado pelas restrições da pandemia, não
perdemos de vista tudo o que conseguimos fazer - e sobretudo, os muitos
quilómetros de paisagens e descoberta do património que os visitantes da Via
Algarviana percorreram. Este é o nosso balanço. Obrigada a todos os
caminhantes e parceiros que estiveram connosco!

 

A equipa da Via Algarviana deseja a todos um
excelente Natal e um 2022 cheio de grandes
caminhadas e reencontros! Esperamos por si.

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

Barranco do Velho

@roamaniac

2021: foi bom ter-vos de volta!
boas festas!
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NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

viaalgarviana.org

Continuámos a cuidar
Ao longo de todo o ano fizemos ações de vistoria e manutenção de todas as
infraestruturas, com o apoio incansável dos municípios parceiros. Este
trabalho de campo inclui a pintura de sinalética, a substituição e reparação de
postes. Só identificando e corrigindo os problemas é possível garantir que os
caminhantes e ciclistas conseguem ‘seguir esta pista’ sem dificuldades. 

Lançámos um novo website
Mais fácil de consultar, adaptado a todos os ecrãs, e com mais e melhor
informação. Já conhece as novas secções?
BTT » dedicada aos muitos visitantes que percorrem a Via Algarviana de
bicicleta. Inclui informação sobre a preparação mecânica da bicicleta, dicas
para os ciclistas e gráficos de altimetria prontos a imprimir.
Planear » dá resposta às perguntas mais frequentes de quem caminha ou
pedala na Via Algarviana: como é o território, cuidados a ter, o que se pode
esperar e o que se deve fazer para garantir uma experiência inesquecível nesta
Grande Rota.

Encontre toda a informação no nosso site!

https://viaalgarviana.org/pt/207/sector-9---sao-bartolomeu-de-messines-to-silves---29-km
https://www.instagram.com/p/CTXsCreoGbS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://pt-pt.facebook.com/Viaalgarviana/
https://www.instagram.com/viaalgarviana/
https://www.facebook.com/Viaalgarviana
https://www.instagram.com/explore/tags/viaalgarviana/
https://www.instagram.com/roamaniac/
http://www.viaalgarviana.org/
https://viaalgarviana.org/pt


LigaçõesLigações

GR13 - Grande RotaGR13 - Grande Rota

Pequenas RotasPequenas Rotas

Realizámos  7 ações  de capacitação para  
empresários com o tema “Preparar
Monchique para o produto Walking”. 
Esta iniciativa fez parte do projeto
“Revitalizar Monchique – O Turismo como
Catalisador”, financiado pelo Turismo de
Portugal ao abrigo do programa RegFin.
Nestas sessões foram apresentadas
ferramentas para   posicionar Monchique
internacionalmente como destino de
caminhadas por excelência, valorizando o
acolhimento ao turista e os recursos 
 naturais e culturais. Aqui pode ver a
sessão de balanço deste programa.
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E que melhor forma de comemorar do que apresentar novidades?
Convidámos todos os caminhantes e betetistas a voltarem a percorrer a Via
Algarviana - tanto a Grande Rota, como a rede de trilhos complementares que
permitem descobrir o interior do Algarve. 

Demos a conhecer os três novos vídeos promocionais com o mote ‘É tempo de
voltar’, um convite a revisitar o Território "Via Algarviana" após os meses duros do
confinamento. 

Fizemos 12 anos!

Publicámos um novo folheto que compila as
cinco pequenas rotas pedestre instaladas no
concelho de Monchique, em seis idiomas
(português, inglês, alemão, holandês, francês e
espanhol).

Novos materiais de divulgação

Reeditámos os folhetos das 12
pequenas rotas pedestres, também
em seis idiomas. Este material é
muito pedido pelos turistas que nos
visitam e, assim, volta a estar
disponível na rede de postos de
turismo do Algarve, unidades
hoteleiras e outros locais.

Com vontade de conhecer estes percursos?
Veja toda a informação no nosso site!

https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/925311948043715
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/925311948043715
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/925311948043715
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/307295581004572
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/307295581004572
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/307295581004572
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/516282989545732
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/516282989545732
https://www.facebook.com/Viaalgarviana/videos/516282989545732
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2902442376739644
https://viaalgarviana.org/menu/67/pequenas-rotas


Fomos notícia

Festival de Caminhadas de Monchique: guiámos uma caminhada na
PR2MCQ - Caminho das Caldas-Picota, no dia 10 de junho. A primeira
edição deste festival decorreu de 10 a 12 junho, com organização do
Município de Monchique.

Barão de São - Walk & Art Fest: percorremos os caminhos da Via Algarviana
que cruzam a área circundante à Mata de Barão de São João. Dinamizámos 6
caminhadas nos 3 dias deste festival que alia a arte e as caminhadas.
Destacamos a nossa caminhada noturna, com um deslumbrante céu
estrelado. Este evento é organizado pela Associação Almargem e o
Município de Lagos.

Festivais de caminhadas
Dinamizámos atividades em dois festivais de caminhadas no Algarve. Contamos
consigo nas próximas edições?

ALUT - Algarviana Ultra Trail

Esta prova de ultra trail, que este ano
decorreu de 25 a 28 de novembro, é a mais
longa do país. 
Os atletas tinham 72 horas para percorrer
os 300 km da Grande Rota.
Os grandes vencedores da edição de 2021
foram:
» Masculinos: Rui Sequeira (47h17m)
» Femininos: Carla André (59h34m)
» Equipas: CDC Nave Trail Running
(35h09m)

Veja  a reportagem, que inclui uma
entrevista com Anabela Santos,
coordenadora da Via Algarviana.
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Programa Antena 1 Portugal em Directo
Entrevista ao programa Sociedade Civil 
Lonely Planet: as 7 melhores
caminhadas em Portugal
Dossier especial no blog Lugares
Incertos
Reportagem no jornal alemão Die Welt
Reportagem na edição espanhola da
Condé Nest Traveller 

Dentro e fora do país, a Via Algarviana
continuou a ser tema de reportagens, guias
especializados e dossiers de viagem.
Obrigado a todos os que dão a conhecer o
valioso património natural e cultural do
interior do Algarve.

Festival de Observação de Aves e Atividades de
Natureza de Sagres
Cinco dias de muita animação

Em outubro regressámos onde somos sempre felizes: Sagres.
Percorremos o setor 14, terminando com um brinde ao pôr do sol no mítico cabo
de São Vicente. A PR4VBP - Pelas encostas da Raposeira serviu de palco a
mais duas  caminhadas, entre vales, praia e menires. 
Voltámos a dinamizar atividades para famílias - e que bom que foi! Todas elas
esgotaram, o que só nos dá motivação para dizer:  para o ano há mais. 

Este evento é organizado em parceria pelo Município de Vila do Bispo, a
Associação Almargem e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves.

https://viaalgarviana.org/pt/207/sector-9---sao-bartolomeu-de-messines-to-silves---29-km
https://www.instagram.com/p/CTXsCreoGbS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.cm-monchique.pt/pt/menu/993/festival-de-caminhadas-2021.aspx
https://viaalgarviana.org/526/pr2-mcq---caminho-das-caldas---picota-monchique
https://viaalgarviana.org/526/pr2-mcq---caminho-das-caldas---picota-monchique
https://cm-monchique.pt/pt/default.aspx
https://www.walkartfest.pt/
http://almargem.org/site/
https://www.cm-lagos.pt/
https://www.facebook.com/Alut.pt/videos/1006785863504498
https://www.rtp.pt/play/p470/e552772/portugal-em-direto
https://www.rtp.pt/play/p8130/e548055/sociedade-civil
https://www.rtp.pt/play/p8130/e548055/sociedade-civil?fbclid=IwAR024SHz1LrYeI17LaOjwP-R7NrUXeyeGjS2R3cjrm8xKjFffuoNWLYdYlI
https://www.lonelyplanet.com/articles/best-hikes-in-portugal
https://www.lugaresincertos.com/inspiracao-viagem/via-algarviana-trilho-vila-do-bispo-cabo-sao-vicente
https://www.welt.de/reise/nah/article223618262/Portugal-Waerme-Wind-und-Wanderwege-die-westliche-Algarve-im-Winter.html
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/via-algarviana-senderismo-recorridos-que-tramos-hay/21168
https://www.traveler.es/naturaleza/articulos/via-algarviana-senderismo-recorridos-que-tramos-hay/21168
https://www.birdwatchingsagres.com/
https://viaalgarviana.org/212/setor-14---vila-do-bispo-ao-cabo-de-sao-vicente---1640-km
https://viaalgarviana.org/532/pr4-vbp---pelas-encostas-da-raposeira-vila-do-bispo
https://www.cm-viladobispo.pt/pt/Default.aspx
http://almargem.org/site/
https://www.spea.pt/

