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“Dias de Sicó” continuam no próximo Sábado no Casmilo e Janeanes
(Condeixa-a-Nova), à descoberta das origens do Queijo Rabaçal
Caminhada proporciona contacto com habitats e produtos locais

Decorre no próximo 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.
O passeio decorre num percurso circular ligeiramente superior ao habitual - com cerca
de 6 Km de extensão -, ao longo do qual será possível aos participantes contactar com
as paisagens associadas à pastorícia e à origem do Queijo Rabaçal. Com orientação a
cargo da Prof. Carmo Lopes, o percurso proporciona a observação de habitats
seminaturais e naturais de elevado valor conservacionista, diversas espécies de flora, e
ainda o contacto com a arquitectura rural local.
Em paragem perto do Moinho de Janeanes, de onde se vislumbra uma magnífica vista
sobre o vale do Rabaçal, e com apoio da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e da
empresa Moinho da Serra, os participantes poderão ainda degustar alguns produtos
associados às actividades tradicionalmente desenvolvidas na região.
Recordamos que, após este, os “Dias de Sicó” continuam, com uma programação que
inclui diversos passeios ao longo de 2010. Destaca-se desde já o passeio de dia 27 de
Junho, em Podentes, no concelho de Penela, no qual contactaremos com os
agrossistemas associados à produção do vinho local, bem como com outros valores
naturais da envolvente aquela povoação.
A participação nos “Dias de Sicó” 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,
que na inscrição deverão enviar os seus dados pessoais (nome, data de nascimento e
nº de documento identificação).

