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“Dias de Sicó” recomeçaram com a chegada da Primavera 
Caminhada em Ariques permitiu contacto com orquídeas silvestres de rara beleza 

 
Na sequência de idênticos trabalhos promovidos em 2009, a Terras de Sicó -
Associação de Desenvolvimento deu início, no passado sábado, ao programa deste 
ano dos passeios pedestres “Dias de Sicó”. Os passeios deste ano dão continuidade ao 
programa anterior mas envolvem novos percursos e temáticas, continuando a ser 
apoiados através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants 
e da Agência Portuguesa do Ambiente.  
 
A edição deste ano 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 no Sítio Sicó/Alvaiázere bem como os 
seus habitats: 

 a 17 de Abril, com início em Vale, concelho de Pombal; 

 a 15 de Maio, com início em Conímbriga; 

 a 5 de Junho, na Serra de Janeanes, concelho de Condeixa-a-Nova; 

 a 27 de Junho, com início em Podentes, concelho de Penela; 

 a 10 de Julho, com início em Casal Soeiro, concelho de Ansião; 

 a 14 de Agosto, em Casal Cimeiro, concelho de Soure; 

 a 4 de Setembro, na Louçainha, concelho de Penela; 

 a 11 de Setembro em Poios, concelho de Pombal; 

 a 2 de Outubro na Serra de Alvaiázere; 

 a 23 de Outubro na Mata de Baixo, concelho de Ansião; 

 a 6 de Novembro em Degracias, concelho de Soure. 
 

Para além destes, que ainda irão decorrer, o programa contemplava o passeio 
realizado no passado dia 27 de Março, no qual os participantes tiveram oportunidade 
de observar diversas orquídeas silvestres com elevado valor de conservação. Para além 
destas, o bom tempo possibilitou uma caminhada agradável, o contacto com os 
carvalhais e carrascais ali existentes bem como a degustação de iguarias locais 
proporcionadas pelo Município de Alvaiázere, que forneceu também aos participantes 
informação particularmente útil para o usufruto das paisagens e valores naturais 
concelhios (Guia de Orquídeas e Guia de Percursos). 
 
A participação nos próximos passeios é gratuita mas carece de inscrição prévia, através 
do email dias.de.sico@gmail.com, de forma a que sejam asseguradas as formalidades 
necessárias em termos de seguros. Cada passeio tem um limite de 20 participantes. 
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