
Em abril decorreram os trabalhos de manutenção da rede de painéis da Via
Algarviana, entre Alcoutim e Vila do Bispo. Os suportes em madeira foram
reparados e foram substituídos os vinis com a informação sobre cada um dos
setores desta Grande Rota. Os painéis estão de novo bem legíveis e com toda a
informação útil atualizada para os nossos caminhantes e ciclistas. Se vir um dos
nossos novos painéis, fotografe e adicione #viaalgarviana!
Esta ação está integrada na candidatura "Via Algarviana - (Des)envolvendo o
Interior do Algarve" no âmbito do programa Valorizar,  Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior, financiado pelo Turismo de Portugal. Esta
candidatura está quase a encerrar  - brevemente teremos mais novidades!

 #viaalgarviana

A Associação Turismo do Algarve organizou uma visita de
imprensa, de 28 de abril a 1 de maio, para um grupo de jornalistas
da Alemanha e Países Baixos, no âmbito da candidatura
"Revitalizar Monchique - o turismo como catalisador", financiada
pelo Turismo de Portugal. Fomos convidados a acompanhar o
grupo, e assim dar a conhecer uma das novas pequenas rotas
integradas nesta candidatura (ainda não sinalizada), bem como o
Setor 11 - Monchique a Marmelete e a PR4 MCQ - Trilho dos
Moinhos. Foi uma excelente oportunidade de mostrar o potencial
de Monchique como destino de caminhadas e turismo de
Natureza!

Nas últimas semanas fomos ao terreno para definir
três novas pequenas rotas e uma ligação à Via
Algarviana. Começámos, assim, a executar a
candidatura "Via Algarviana - Pelos Caminhos do
Património" integrada na Operação - 10.2.1.6 -
Renovação de aldeias, financiada pelo PDR2020.
Estas novas rotas vão ser implementadas nos
concelhos de Albufeira, Loulé e Silves.
Acompanhe-nos no Facebook para ver em primeira
mão algumas imagens das novas rotas.

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

Monchique
@forjadeancora

Já viu como os painéis da Via Algarviana estão bonitos? Novos percursos em preparação
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