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Arquivo: Edição de 14-11-2013

SECÇÃO: Regional

Seia 

Aldeias de Montanha Portugal Walking Festival 

A Rede de Aldeias de Montanha, em Seia, vai receber, de 22 a 24 de
Novembro, a primeira edição do Portugal Walking Festival, um evento
de promoção da região como destino de Turismo de Natureza, com
especial enfoque nos Percursos Pedestres. 
O evento tem como grande objectivo divulgar a Rede de Percursos que
está em desenvolvimento no território das Aldeias de Montanha - Os
Caminhos de Montanha. Quando a rede estiver totalmente
implementada, compreenderá um total de 14 rotas, de
aproximadamente 100 km de caminhos devidamente sinalizados e com
informação disponível, em formato de guias de percursos pedestres,
para os caminheiros.
A ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela
integra o projecto de cooperação inter-territorial Qualificação do Turismo
Activo, co-financiado pelo Subprograma 3 do PRODER/Abordagem
LEADER, com o objectivo de valorizar e promover os recursos ambientais
do território e o seu potencial em termos turísticos. 
No âmbito deste projecto, e sob a marca World Adventure, têm sido
desenvolvidas várias acções, onde se enquadra a presente iniciativa. 
Carlos Filipe Camelo, presidente da ADRUSE e da Câmara Municipal de
Seia, considera o Portugal Walking Festival “uma iniciativa piloto na
dinamização turística do território e um bom exemplo do trabalho em
parceria, na promoção e valorização do mundo rural e das suas
populações, pois esta iniciativa só é possível com a participação da
ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias
de Montanha e a Câmara Municipal de Seia”. “Representa igualmente
uma mais-valia para a promoção dos Caminhos de Montanha, que pela
sua abrangência geográfica, irá contribuir para um maior
desenvolvimento socioeconómico das populações residentes e, em
simultâneo, proporcionar uma divulgação mais efectiva dos valores
culturais e naturais da Serra da Estrela”, acrescenta.
Durantes dois dias de passeios pedestres, caminheiros portugueses e
estrangeiros irão percorrer quatro percursos baseados na Garganta e
Vale de Loriga, ao redor desta vila e da aldeia de Cabeça. Será ainda
possível visitar Alvoco da Serra na companhia do guardião da aldeia,
bem como conhecer o CISE - Centro de Interpretação da Serra da
Estrela, em Seia, adianta a organização. 
A organização técnica do evento é da responsabilidade da SAL -
Sistemas de Ar Livre, operador de animação turística especializado em
Passeios e Percursos Pedestres desde 1996 e conta com a certificação
da responsabilidade da plataforma WalkingPortugal.
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Outras Notícias da secção

· Dois dos Bombeiros feridos em incêndio já estão em casa
· Dois detidos por posse ilegal de armas
· Aveludado de abóbora venceu Festival de Sopas da Serra da
Estrela
· Detido por posse ilegal de armas
· Detido por posse de produtos estupefacientes
· Sessão de esclarecimento sobre incentivos locais às empresas
· Mercado de Sabores.com
· Detido por posse ilegal de armas
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· Detido por posse ilegal de armas
· Câmara apoia produtores de queijo do concelho
· Feira quinzenal vai ocupar antigo campo de futebol
· Projecto “Pastagens Semeadas Biodiversas” conquista Prémio
Europeu
· Bandeira verde “Autarquia + Familiarmente Responsável 2013”
· Evocação dos 70 anos do nascimento de Manuel António Pina
· Inauguração de Centro de Dia
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