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“Dias de Sicó” recomeçam com a chegada da Primavera 
Programa de passeios pedestres para conhecer a flora e habitats do Sítio Sicó/Alvaiázere reinicia-se no 
próximo sábado, no concelho de Alvaiázere 

 
 
Dando continuidade aos objectivos de promoção e divulgação do património natural 
do Sítio Sicó/Alvaiázere, proposto para integrar a Rede Natura 2000, a Terras de Sicó -
Associação de Desenvolvimento vai dar início, no próximo sábado dia 27 de Março, ao 
programa de 2010 dos passeios pedestres “Dias de Sicó”. 
 
Os passeios deste ano - inseridos num projecto que visa promover a flora local 
enquanto elemento base do desenvolvimento rural, através da sua articulação com 
actividades de ecoturismo, educação ambiental e divulgação - dão continuidade ao 
programa do ano passado e irão envolver novos percursos e temáticas, sendo 
apoiados através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants 
e da Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Globalmente, a edição de 2010 dos “Dias de Sicó” integra 12 passeios pedestres com 
fins de interpretação e sensibilização, através dos quais os participantes ficarão a 
conhecer um pouco mais das espécies de flora existentes e suas relações com a 
actividade humana.  
 
Tendo por elo de ligação a flora local, os passeios irão decorrer em cada um dos 
concelhos abrangidos pela Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento, incluindo 
Alvaiázere, Ansião, Condeixa-a-Nova, Penela, Pombal e Soure, de Março a Novembro 
deste ano. 
 
O programa de 2010 inicia-se já no próximo sábado, com um passeio circular com 
aproximadamente 4 Km de extensão, partindo de Ariques, no concelho de Alvaiázere. 
Ao longo do mesmo será possível observar algumas espécies de orquídeas e bulbosas 
silvestres que agora iniciam a sua floração, bem como conhecer melhor os habitats em 
que as mesmas ocorrem (carvalhais e carrascais). 
 
A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, através do email 
dias.de.sico@gmail.com ou do telefone 939200733, de forma a que sejam asseguradas 
as formalidades necessárias em termos de seguros pessoais. 
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