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NOTÍCIAS DA GR13 - VIA ALGARVIANA

Mais de uma centena celebraram o 10º Aniversário da VA
Comemorações reuniram parceiros, amigos e caminhantes da GR13

A GR13 – Via Algarviana assinalou o seu 10º aniversário no passado mês
de maio. No dia 29, o Espaço Guadiana em Alcoutim encheu-se de
parceiros e amigos desta grande rota do Algarve para celebrar em forma
de reflexão sobre o passado, o presente e o futuro.
 
No fim de semana de 1 e 2 de Junho, cerca de 120 pessoas caminharam
ao longo da VA. Ao todo foram percorridos 174 quilómetros da GR13,
compreendendo dez setores e ligações nos concelhos de Albufeira,
Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São
Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo.
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> www.viaalgarviana.org

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

       #viaalgarviana

Veja os melhores momentos captados ao longo destes passeios
pedestres no nosso Facebook e Instagram.

Veja aqui as fotografias do evento.

Voluntariado com grupo Minor Hotels
No passado dia 4 de Junho, 17 colaboradores dos hotéis Tivoli e Anantara
Vilamoura, do grupo hoteleiro internacional Minor, participaram numa ação de
voluntariado para realizar pinturas em cerca de 5 quilómetros do Setor 10 da
VA, no concelho de Silves, afetado pelo incêndio do ano passado. A atividade
fez parte de uma ação anual do grupo que incentiva os seus colaboradores a
participar em iniciativas de voluntariado, simultaneamente, em todo o mundo. 

Caminhada ao Luar

Eu Percorri a VA
Começámos a  percor re r  a  V ia
A lgarv iana  no  d ia  1  de  Ma io  e
conc lu ímos no  d ia  15  de  Ma io .  Os
campos verdes ,  a  abundânc ia  de  f lo res ,
as  aves . . .  fo i  uma v iagem mui to  bon i ta
e  mu i to  bem s ina l i zada!
 
Renee den Har tog  e  Jo l ine  Bosmans,
Ho landa

@justanotherrejseblog
PR2 PTM "Ao Sabor da Maré"
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