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“Dias de Sicó” em Vale (Pombal) proporcionaram lazer e contacto com
espécies de rara beleza
Caminhada em Vale permitiu contacto com flora protegida e com produtos locais

Decorreu no passado sábado mais um dos “Dias de Sicó” – passeios pedestres com os
quais a Terras de Sicó – Associação Desenvolvimento se encontra a divulgar a flora do
Sítio de Sicó Alvaiázere, com apoio do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico
Europeu EEA Grants e da Agência Portuguesa do Ambiente.
Com um elevado número de inscrições, que obrigaram a um alargamento do grupo
para além do limite geralmente adoptado, o passeio decorreu num percurso circular
com cerca de 2 Km ao longo do qual foi possível aos participantes contactarem com
diversas espécies da flora local e curiosidades acerca das mesmas. Para além de um
número alargado de espécies de orquídeas silvestres, foi possível observar as “cucas” tão características deste território - bem como diversas outras plantas silvestres sobre
as quais se trocaram impressões e opiniões.
Com um grupo oriundo de diversos locais e num ambiente quase familiar, a caminhada
terminou um pouco mais cedo do que habitual, a tempo de evitar a chuva que então
começou a cair e de conhecer outros valores locais, também eles ligados às paisagens
de Sicó e da região. Com apoio da Câmara Municipal de Pombal, os participantes
terminaram o passeio numa “prova” de produtos tradicionais, incluindo queijos,
biscoitos, pão, broa, e diversos outros que a todos deliciaram.
Após este, os “Dias de Sicó” continuam, com uma programação que inclui vários
passeios ao longo de 2010, destacando-se desde já o passeio de dia 16 de Maio – que
excepcionalmente decorrerá a um Domingo, possibilitando assim a quem queira uma
visita à Feira do Queijo Rabaçal, que este ano decorre no Zambujal (concelho de
Condeixa-a-Nova).
A participação nesse e 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.

