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Alto Alentejo Art and Walking Festival 
A festa do Turismo de Natureza e Cultura no Alto Alentejo 
 
O Alto Alentejo é palco do evento que liga o Turismo de Natureza com o 

Turismo Cultural, numa iniciativa que visa unir o território e promover no 
exterior uma região de elevada beleza natural e importância patrimonial. 
 
Terá lugar por vários locais do Alto Alentejo, de 6 a 15 de Maio de 2022 a primeira edição desta 
iniciativa, que visa promover os inúmeros percursos pedestres do território com as suas magníficas 
paisagens e valores naturais bem como fomentar a prática do turismo cultural, com especial enfoque 
nas artes e na literatura. 
 
São várias as iniciativas, promovidas pelos municípios aderentes, por empresas de animação turística 
e por unidades de alojamento, numa organização inclusiva onde se pretende focar as atenções no 
destino Alto Alentejo como território de turismo de todo o ano, de todos os dias e para todos os 
públicos. 
 
Do programa constam dois fins de semana de caminhadas e passeios temáticos, sendo que durante a 
semana se vão realizar várias atividades de capacitação do destino para agentes de turismo das 
autarquias e da iniciativa privada bem como aulas abertas sobre turismo para alunos dos vários graus 
de ensino, dinâmicas em coordenação com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e a Escola 
de Turismo de Portalegre. 
 
Durante o evento irão ter lugar duas iniciativas de promoção, uma para operadores turísticos 
nacionais especializados em caminhadas e outra para jornalistas internacionais que irão conhecer e 
divulgar as potencialidades do Alto Alentejo nos meios de comunicação especializados em turismo 
de natureza. Os eventos de promoção internacional são da máxima importância para o território, 
sendo organizados em coordenação com Agência Regional de Promoção Externa do Turismo do 
Alentejo 
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A ideia original nasceu do Hotel Monte Filipe, que organizou, em 2018 e 2019, eventos idênticos 
apenas centrados em Alpalhão e que agora abriu a organização do todo o Alto Alentejo. Em 
colaboração com a SAL que dinamiza a marca Portugal Walking Festival, foi estruturado o evento 
que visa dinamizar este território, pondo em contacto todos os agentes locais e regionais. 
Ao nível dos Percursos Pedestres de Natureza, o Alto Alentejo tem vindo a afirmar a Rede Alentejo 
Feel Nature em variados municípios, agora enriquecida com a Rede TransAlentejo, onde em cada 
concelho está escolhido o melhor percurso pedestre do seu território. 
 
Segundo José Pedro Calheiros, diretor técnico do festival: “O Alto Alentejo é um destino 
privilegiado para a prática de turismo de natureza, com especial destaque para os passeios 
pedestres. Acrescenta-se aos espaços naturais uma riqueza patrimonial, cultural e literária que faz 
deste território, ainda tão autêntico e bem conservado, uma escolha perfeita para a atividade 
turística numa perfeita harmonia entre as grandes paisagens naturais e os importantes legados 
culturais que nos legaram as muitas gerações que aqui nasceram ou que por aqui passaram.” 
 
Ainda sobre o destino de Passeios Pedestres há a realçar a importância do mercado internacional 
com mais de cem milhões de praticantes regulares, na Europa e América do Norte. O Alto Alentejo 
Art and Walking Festival será o motivo de publicitação expedita junto destes amantes do andar a pé, 
para que não só participem nas suas edições, mas passem a colocar o Alentejo na sua lista de 
destinos regulares de caminhadas. Nesta ação tem importância capital a intervenção das estruturas 
regionais e nacionais de turismo para levar mais longe esta informação contribuindo para a 
afirmação do Alentejo enquanto destino de preferência para o Turismo de Passeios Pedestres em 
Portugal. 
 
Ver tudo em  
www.portugalwalkingfestival.com/altoalentejo 
www.facebook.com/portugalwalkingfestival  
 
Alto Alentejo Art & Walking Festival 
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