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Afonso Vicente, Alcoutim

Durante os meses de Setembro a Novembro, foram executadas as ações
previstas na candidatura “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza", aprovada
pelo Fundo Ambiental, incluída no aviso "Educarte: Educar para o Território" no
âmbito do programa de Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020,
abrangendo os municípios parceiros de baixa densidade: Alcoutim, Aljezur,
Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo.
 
Ao todo, foram mais de 50 ações de valorização do território destinadas a três
tipos de público, com interesse em conhecer mais sobre a Via Algarviana. Estas
ações promoveram a importância da conservação da biodiversidade, do
património cultural, o ordenamento do território, fomentando a valorização do
território através da paisagem. 

Workshops Temáticos para público geral

Ações de Capacitação para Empresários

Ações de Capacitação para Decisores e Técnicos de
Administração Regional e Local

As atividades desenvolvidas para estes públicos sensibilizaram para a
preservação da natureza, com destaque para a avifauna existente, de modo a
promover a prática de birdwatching, bem como a divulgação da flora autóctone
como valorização do território. 
Além da riqueza da biodiversidade que diferencia a região, foi aprofundada
também a diversidade geológica e o património cultural que conta a sua
História.

Publique no Instagram com a hashtag #viaalgarviana.
A sua foto pode ser o destaque do mês aqui! 
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NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

Balanço “Via Algarviana – Um Elogio à Natureza” 
Mais de 300 pessoas beneficiaram de ações de capacitação e workshops temáticos

Parcei ros

> www.viaalgarviana.org

 @2gui.pt

Promotor

da equipa 
Via Algarviana

https://pt-pt.facebook.com/Viaalgarviana/
https://www.instagram.com/viaalgarviana/?hl=pt
http://www.viaalgarviana.org/index.php/sectores/sector-1/
http://www.viaalgarviana.org/index.php/sectores/sector-1/
https://www.instagram.com/viaalgarviana
http://www.viaalgarviana.org/
https://www.instagram.com/2gui.pt/?hl=pt


Além da Associação Almargem, promotora do
projeto, a dinamização das ações desenvolvidas
contou ainda com o apoio técnico e logístico das
entidades: 
- Birdland
- Câmara Municipal de Alcoutim
- Câmara Municipal de Aljezur
- Câmara Municipal de Castro Marim
- Câmara Municipal de Monchique
- Câmara Municipal de Vila do Bispo
- Centro Ciência Viva de Tavira 
- Direção Regional de Cultura do Algarve
- GeoWalks & Talks – Geoturismo no Algarve
- Junta de Freguesia de Monchique
- Junta de Freguesia de Sagres
- Universidade de Évora 
- Walkin'Sagres

Exposição Temática "Via Algarviana - Um Elogio à Natureza":
Os Ofícios Tradicionais
A valorização das artes e ofícios tradicionais destes territórios onde a Via
Algarviana se insere foi também uma aposta deste projeto. Através de uma
exposição que pretende contribuir para o conhecimento e interpretação destes
territórios de baixa densidade, pretende-se evidenciar os artesãos e as suas
artes e saberes, preservando uma tradição e cultura que se encontra em vias
de extinção. A exposição será inaugurada em data a anunciar. 

A Via Algarviana pode (e deve!) ser utilizada pelas escolas da região enquanto
recurso educativo. Foi com o propósito de sensibilizar e informar os alunos
sobre os valores existentes no território "Via Algarviana" que foram
desenvolvidas ações de educação ambiental com alunos de 1º Ciclo das
escolas dos municípios parceiros, com pequenas caminhadas interpretativas. 
Depois de visitarem a Via Algarviana e participarem nas atividades outdoor
propostas, os alunos são ainda convidados a participar num concurso de
ideias para o público escolar e numa exposição itinerante feita com os
trabalhos desenvolvidos em aula. 
 
Um conjunto de materiais complementares criados no âmbito deste projeto
permitem também divulgar os valores associados aos territórios, através de um
jogo online (que estará brevemente disponível no website da Via Algarviana) e
de um Guia de Atividades Pedagógicas,  com sugestões de atividades que
podem ser desenvolvidas pelos professores com os seus alunos.

Parceiros "Via Algarviana - Um Elogio à
Natureza"

Parcei rosPromotor

Ações de educação ambiental para as escolas
"Via Algarviana - Um Elogio à Natureza" também com atividades para 1º ciclo
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Associação Almargem
Trilho dos Moinhos

No passado dia 28 de Novembro, a  Almargem - Associação de Defesa do
Património Cultural e Ambiental do Algarve recebeu a visita da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve) e da
responsável da rede Enterprise Europe Network na cidade de Hajnówka
(nordeste da Polónia).
No âmbito desta ação de intercâmbio de conhecimentos e métodos de trabalho
relacionados com turismo de natureza, foi dada a conhecer a Via Algarviana, as
suas infraestruturas e atividades associadas, bem como outras ações
desenvolvidas em parceria com a Almargem no âmbito do turismo de natureza e
birdwatching (o festival de caminhadas Barão de São João - Walk&Art Fest  e
o Birdwatching Festival of Sagres).

5 de Janeiro | Festa de Reis
Caminhada: 9h30 
Via Algarviana | Percurso Pedestre de S.
Bartolomeu de Messines - PR1 SLV
 
Extensão: 12,5 km
Grau dificuldade: Algo difícil
Recomendações: Roupa e calçado adequados a
caminhada, água e merenda.
 

Alliance Française
Parcei rosPromotor
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Alliance Française apoia Via Algarviana
Donativo irá permitir a produção de novos materiais de apoio ao caminhante
Foi no passado dia 11 de Dezembro que a Alliance Française do Algarve
entregou o seu donativo à Associação Almargem, para apoio à Via Algarviana,
dando continuidade a este contributo que já tem sido dado ao longo dos últimos
anos. O momento decorreu durante o jantar de Natal da instituição, e foi
recebido por José Victoriano, presidente da direção da Almargem. 
O donativo será destinado à produção de materiais para os caminhantes da
Via Algarviana, bem como para a manutenção desta grande rota pedestre do
Algarve. 

Via Algarviana colabora com turismo na Polónia

Em Canto pela Algarviana

Evento 365 Algarve
Organização: Grupo Coral Ossónoba

Caminhada "Em Canto pela Algarviana" no passado
dia 10 de novembro, em Monchique.

http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr-4-mcq-trilho-dos-moinhos/
http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr-4-mcq-trilho-dos-moinhos/
http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr-4-mcq-trilho-dos-moinhos/
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/79957-em_canto_pela_algarviana-s_bartolomeu_de_messines/
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/79957-em_canto_pela_algarviana-s_bartolomeu_de_messines/
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/79957-em_canto_pela_algarviana-s_bartolomeu_de_messines/
https://www.walkartfest.pt/
https://www.birdwatchingsagres.com/
http://www.viaalgarviana.org/index.php/the-track/pequenas-rotas/pr1-slv-s-b-messines/
http://www.viaalgarviana.org/wp-content/uploads/2019/12/site_avisos.png

