
A turma 12º L da Escola Artística António Arroio, de Lisboa, veio conhecer o
município de Vila do Bispo. Os alunos estão a trabalhar com a autarquia de Vila
do Bispo e com a equipa da GR13-Via Algarviana para criar um novo folheto
turístico para este território, focado no património natural e cultural e no turismo
de Natureza. Os roteiros vão incluir os percursos da Via Algarviana neste
concelho. O projeto é inovador: a par dos roteiros para adultos vai haver também
um folheto com um roteiro para crianças. Mais sobre esta visita no nosso
comunicado de imprensa (PDF). 

 #viaalgarviana

Boa Páscoa com boas caminhadas!

A 31 de março apresentámos a GR13 - Via Algarviana no Encontro
“Turismo, Tempo de Desafios”, promovido pela CM de São Brás de
Alportel. O evento, que encheu o Salão Nobre, reuniu empresários,
associações, produtores e outros intervenientes na área do turismo
para partilhar ideias e oportunidades no território de São Brás de
Alportel. 

Se for a Alcoutim, não perca a exposição "Via
Algarviana – Um Elogio à Natureza: Os Ofícios
Tradicionais”.
É uma oportunidade 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! 

Monchique
@alena_wolters

Alunos da António Arroio de visita a Vila do Bispo Até 8 de maio
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Aproveite estes dias para ir ao encontro da Natureza e manter a boa forma. Aqui ficam
algumas sugestões de pequenas rotas.  Mais percursos no nosso site.

Encontro sobre turismo em São Brás de Alportel

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

PR4 MCQ - Trilho dos Moinhos (Monchique)
Trilho circular de 10,3 km nos arredores de Monchique.

PR4 VBP - Pelas Encostas da Raposeira (Vila do Bispo)
Percurso circular de 13,70 km (versão curta) ou 18,20 km,
com passagem pela praia do Barranco.

PR9 CTM – Mina e Albufeira (Castro Marim)
Percurso circular de 7,7 km, em Furnazinhas.

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/upload_files/1/1/Imprensa/notas_imprensa/NI_ViladoBispo-ViaAlgarviana-EAntonioArroio-visita.pdf
https://www.instagram.com/Viaalgarviana/
https://www.instagram.com/explore/tags/viaalgarviana/
https://www.instagram.com/explore/tags/viaalgarviana/
https://www.instagram.com/alena_wolters/
http://www.viaalgarviana.org/
https://viaalgarviana.org/menu/58/percursos
https://viaalgarviana.org/528/pr4-mcq---trilho-dos-moinhos-monchique
https://viaalgarviana.org/532/pr4-vbp---pelas-encostas-da-raposeira-vila-do-bispo
https://viaalgarviana.org/521/pr9-ctm-%E2%80%93-mina-e-albufeira-castro-marim

