
       #viaalgarviana

08 de Março | Vaqueiros (Alcoutim)
integrado na Feira do Pão Quente e do Queijo
Fresco
 
Caminhada: 9h30 
Via Algarviana | Setor 3 - Malfrades a Vaqueiros 
Extensão: 8 km
Grau dificuldade: Algo Difícil
Ponto encontro: Malfrades
Recomendações: Roupa e calçado adequados
a caminhada, água e merenda.

Em Canto pela Algarviana

O Mercado Local em Castro Marim recebe,
no próximo dia 03 de Março, a
apresentação dos resultados do projeto
"Via Algarviana - Um Elogio à Natureza".
 

Com a participação dos vários parceiros do
projeto, será feito um balanço sobre os
objetivos e contributos das atividades que
foram desenvolvidas no âmbito desta
candidatura aprovada pelo  Fundo
Ambiental.

Alcoutim - Balurcos

Mais do que uma Grande Rota
Pedestre, a Via Algarviana é
uma viagem pela cultura e
património singular do Algarve.
Nesta exposição itinerante,
percorra a tradição e as artes e
ofícios destes territórios de
baixa densidade: 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! 
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"Via Algarviana - Um Elogio à Natureza" apresenta resultados
Projeto percorreu Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo

Parcei ros

> www.viaalgarviana.org

 @rafael.v11

Promotor

Evento 365 Algarve
Organização: Grupo Coral Ossónoba

brevemente

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

A exposição estará patente

de 03 de Março a 17 de Abril,

no Mercado Local em Castro

Marim.

Exposição inaugura a 03 de março

Nesta sessão, serão também divulgados os produtos resultantes do projeto,
desenvolvidos com o intuito de envolver e sensibilizar o público para os valores
territoriais abrangidos pela Via Algarviana. Entre as novidades, será
apresentado um vídeo, um guia digital com propostas de atividades pedagógicas
para o público escolar do 1º Ciclo e ainda um jogo didático.
Saiba mais sobre o evento aqui. 

 @francisca_felix4
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