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Conheça o território:
Quantos quilómetros
tem a Via Algarviana?
Como é o terreno, o
clima, etc.?

Primavera: tempo de orquídeas na Via Algarviana

Prepare-se: é preciso
preparação física? Que
equipamento levar? Como
orientar-se no terreno?

Estamos em época alta de caminhadas. A Via Algarviana é uma experiência
inesquecível, mas é importante planear para usufruir ao máximo desta grande
rota. A secção Planear do nosso site responde às perguntas mais frequentes.

O SAPO Viagens publicou, no dia 8 de Março, um artigo dedicado
à Via Algarviana. Além de mostrar o muito que há a ver na rede de
percursos, explica também como se faz uma rota desta dimensão
pelo interior do Algarve e a forma como a Via Algarviana, desde a
sua construção, se ligou com as populações e os territórios que
atravessa. Leia o artigo aqui.

A exposição "Via Algarviana – Um Elogio à
Natureza: Os Ofícios Tradicionais”, vai estar em
Alcoutim entre 25 de março e 8 de maio.
Esta exposição integra o VIII Festival de
Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana,
que começa também no dia 25.
É uma oportundiade de conhecer as artes e ofícios
dos territórios de baixa densidade do Algarve:
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! 

Cachopo
@suteix30

Planear a travessia da Via Algarviana brevemente
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De março a junho podemos ver no Algarve algumas
espécies de orquídeas em flor. O abelhão, na imagem, é
uma delas. Nas próximas semanas vamos falar de várias
no nosso Facebook. Para vê-las ao vivo, sugerimos estes
percursos:

Via Algarviana em destaque no SAPO Viagens 

Comer e dormir: que
alojamentos há na Via
Algarviana? É preciso
reservar? Há cafés e
multibancos?

Segurança: é seguro
caminhar sozinho? Há
rede de telemóvel?

Veja as respostas a todas estas perguntas 
na secção Planear do nosso site.

Local: Hotel d'Alcoutim
Datas: 25 março - 8 maio
Entrada livre

Manutenção da sinalética na Ligação 2
Em fevereiro  fizemos as pinturas que estavam em falta na
Ligação 2 - Estação de Comboios de Loulé à Via
Algarviana (Salir). A sinalética está agora reposta para
que não haja dúvidas ao fazer este percurso.

setores 6 - Barranco do Velho a Salir e 7 - Salir a Alte.

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.instagram.com/viaalgarviana/
https://www.facebook.com/Viaalgarviana
https://viaalgarviana.org/menu/186/planear
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/via-algarviana-como-se-constroi-uma-rota-pedestre-do-guadiana-ao-atlantico
https://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/via-algarviana-como-se-constroi-uma-rota-pedestre-do-guadiana-ao-atlantico
https://cm-alcoutim.pt/5780/%E2%80%9Cvoltamos-a-estar-juntos%E2%80%9D-e-o-mote-do-viii-festiva
https://www.instagram.com/viaalgarviana
https://www.instagram.com/suteix30/
http://www.viaalgarviana.org/
https://www.facebook.com/Viaalgarviana
https://viaalgarviana.org/menu/186/planear
https://viaalgarviana.org/214/ligacao-2-estacao-de-comboios-de-loule-a-via-algarviana-salir---2780-km
https://viaalgarviana.org/204/setor-6---barranco-do-velho-a-salir---14-km
https://viaalgarviana.org/204/setor-6---barranco-do-velho-a-salir---14-km
https://viaalgarviana.org/205/setor-7---salir-a-alte---1640-km

