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Um projecto de valorização
e divulgação do nosso
Património Natural
O projecto “Flora de Sicó ... naturalmente!” resulta
do trabalho que a Terras de Sicó tem vindo a
promover ao longo dos anos no sentido da
valorização da flora e fauna da Serra de Sicó.
Na sequência do mesmo, e em interligação com
outras actividades e projectos com objectivos
complementares, a Terras de Sicó apresentou em
Junho de 2008 uma candidatura ao Fundo ONG Componente Ambiente do Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu
(EEAGrants). Decorrendo da qualidade do Projecto
apresentado, ele integrou o conjunto de 17
propostas seleccionadas para financiamento pela
Agência Portuguesa do Ambiente a nível nacional
(de um universo inicial de 143 candidaturas).
Com início em Janeiro de 2009 e duração até ao
final de 2010, o projecto que agora se inicia inclui
um conjunto de trabalhos que terão por área
geográfica de intervenção o Sítio
"Sicó/Alvaiázere" (PTCON0045), proposto para
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integrar a Rede Natura 2000. Dando continuidade
ao trabalho que tem vindo a ser promovido pela
Terras de Sicó e por outros parceiros públicos e
privados, o projecto visa, através da dinamização de
actividades de educação ambiental e turismo de
natureza, sensibilizar e incrementar a participação
activa do público na conservação da
biodiversidade local, com destaque para a flora das
Serras de Sicó e Alvaiázere.

Para atingir estes objectivos, o Projecto propõe-se
dinamizar um conjunto de trabalhos que incluem:
- a sistematização, recolha e síntese de conteúdos,
em formato digital (textos, imagens e informação
georeferenciada), de forma que permita colmatar
necessidades ainda existentes;
- a concepção, produção e distribuição de materiais
e produtos inovadores e demonstrativos,
destinados a apoiar a dinamização de actividades
de turismo de natureza e de educação e
sensibilização ambiental (kits pedagógicos, kits de
jardinagem, desdobráveis informativos, entre
outros);
- a concepção e dinamização de actividades
relacionadas com a integração da temática do
projecto com outras actividades desenvolvidas na
região (particularmente com a gastronomia e com
a formação profissional na área do Design);
- a concepção e dinamização de actividades
exemplificativas ao nível do turismo de natureza e
da educação ambiental, que possam de futuro ser
fomentadas e replicadas, a uma maior escala, por
outros agentes públicos privados da região.
Pretende-se assim assegurar a interligação das
infra-estruturas e serviços já existentes, e promover
novas actividades e serviços, de forma integrada,
tendo como objectivo assegurar a dinamização do
tecido económico local e a promover a sua
sustentabilidade.

O alvo do Projecto:
as Serras de Sicó e Alvaiázere
O Sítio "Sicó/Alvaiázere" (PTCON0045), proposto
para integrar a Rede Natura 2000 através da
Resolução do Conselho de Ministros 76/2000, é
uma área que alberga valores naturais protegidos
ao nível europeu, tanto ao nível da fauna como da
flora. Possui igualmente, devido às características
geomorfológicas das Serras de Sicó e Alvaiázere,
uma elevada diversidade de habitats associados ao
substrato calcário, que lhe conferem,
adicionalmente, um importante valor de
conservação.
Em termos de habitats, salientam-se os carvalhais
de carvalho-cerquinho (Quercus faginea), que se
encontram referidos como os melhores e mais bem
conservados a nível nacional. São também de referir
as extensas e notáveis manchas de azinhais sobre
calcários, em bom estado de conservação.
Merecem igualmente destaque, pela
biodiversidade que lhes está associada, um grupo
alargado de habitats únicos deste tipo de
substratos, que aqui se encontram ainda bem
conservados e albergam um conjunto de espécies
raras e com importância de conservação a nível
nacional e europeu. Neste âmbito, são de referir
habitats rupícolas associados aos afloramentos

Se por um lado a geomorfologia local condiciona e
dá origem a estes habitats, ela proporciona
também a existência de um conjunto de fendas,
algares e grutas que constituem abrigo para
espécies importantes da nossa fauna, como os
morcegos (que incluem pelo menos 8 espécies
protegidas). De forma análoga, a hidrologia
complexa associada a estes sistemas, e as suas
inúmeras exsurgências (ou olhos de água como
são denominados localmente), dão origem a uma
rede de cursos de água com características únicas,
onde se destaca o Rio Nabão. Os habitats ripícolas
que lhes estão associados, incluindo corredores e
bosques com salgueirais e amiais, bem como a
ausência de poluição, proporcionam condições
singulares, que justificam o facto de aqui se
registarem alguns dos escassos locais de
distribuição da lampreia-de-riacho (Lampetra
planeri) no nosso país.
Ao nível da flora, o Sítio alberga comunidades de
Juncus velvatus, uma espécie de junco endémica
do nosso país, bem como o narciso (Narcissus

plantas suculentas, os arrelvados vivazes (com

calcicola), cuja distribuição se restringe a esta área e
às serras de Aire e Candeeiros. Mas também outras
espécies raras e protegidas a nível europeu como
Arabis sadina e Silene longifolia. Pelas suas
características, de referir ainda muitas espécies de
orquídeas silvestres e a rosa cuca, tão ligada às

abundância de orquídeas) e as cascalheiras.

tradições locais de cortejo e namoro.

rochosos, as lajes calcárias em plataforma
horizontal (campos de lapiás), os prados com

Actividades de Educação e
Sensibilização Ambiental
Dar a conhecer o nosso património natural, o seu
valor em termos de conservação e formas de
auxiliar a sua preservação são objectivos que
pretendemos transmitir à população escolar.
Nesse sentido, o Projecto integra um conjunto de
trabalhos relacionados com o desenvolvimento de
materiais pedagógicos destinados a auxiliar
actividades de educação ambiental, bem como a
dinamização dos correspondentes ateliers. Os
materiais pedagógicos a editar baseiam-se num
conceito já ensaiado com sucesso noutros locais,
que conjuga actividades de leitura, didácticas e
de lazer, num mesmo produto sobre uma espécie
e local. As actividades propostas incluem trabalhos
para desenvolver na escola, no campo e em casa,
com apoio dos educadores e/ou encarregados de
educação, pretendendo-se com as mesmas
assegurar a sensibilização e participação activa da
comunidade para a conservação da espécie-alvo.
Pretende-se que os mesmos estejam disponíveis
para distribuição nas escolas no ano lectivo de
2009/2010. A Terras de Sicó dinamizará igualmente
um conjunto de ateliers que terão por orientação
uma primeira versão dos respectivos conteúdos. Os
ateliers em questão, a promover até ao final do
presente ano lectivo, terão lugar na Redinha, nas
instalações da associação, mediante inscrição das
turmas/escolas interessadas, segundo
calendarização a divulgar.

Paralelamente às actividades de educação
ambiental os trabalhos do Projecto incluem ainda a
dinamização de actividades de sensibilização
dirigidas a públicos específicos.
Neste contexto, destacam-se um conjunto de
trabalhos direccionados para a integração da flora
local em actividades criativas e artísticas - através
da promoção de um concurso de design - mas
também em actividades relacionadas com a
gastronomia e restauração, de forma a valorizar a
utilização de plantas aromáticas locais em novos
produtos e serviços.
Ainda neste âmbito, o Projecto contempla
também a criação de novos produtos, dirigidos a
públicos de origem urbana, relacionados com a
utilização ornamental, aromática e gastronómica
da flora silvestre. Prevê-se, nesse contexto, o
desenvolvimento, edição e distribuição de uma
colecção de kits de jardinagem temáticos
(versando as cores, sabores e odores da flora local),
cuja utilização permitirá estreitar ligações com a
região e com os seus valores naturais, bem como
com as tradições, usos e costumes ligados à flora
local.
Por último, e não menos relevante, o Projecto inclui
ainda a concepção e distribuição de materiais de
divulgação e sensibilização, destinados a
promover os valores naturais e patrimoniais da
região junto de turistas e visitantes.

Conhecer e Conservar:
Dias de Sicó
Dar a conhecer os valores naturais da região, em
particular a sua flora e as suas relações com as
actividades e produtos tradicionais constituem um
dos objectivos do Projecto.
Para o efeito, e com uma perspectiva de fomento
de actividades de lazer e interpretação, concebidas
e planeadas de forma a assegurar uma visão
alargada sobre os valores e actividades existentes, a
Terras de Sicó irá dinamizar, de forma regular e com
base numa calendarização anual, um conjunto de
passeios pedestres, orientados e acompanhados.
Dirigidos para um público que se diferencia do
turismo activo e desportivo, espera-se que os
passeios propostos contribuam para que
residentes e visitantes fiquem a conhecer melhor os
valores naturais existentes, através de pequenas
caminhadas com as quais se irão apresentar e
divulgar as Serras de Sicó e Alvaiázere e a sua flora.
Sujeitos a um número máximo de participantes e
a pré-inscrição junto da Terras de Sicó, estes

O calendário de passeios do primeiro ano do
Projecto decorrerá entre 21 de Março e 3 de
Outubro de 2009.
Previstos encontram-se desde já os seguintes
temas:
- em Março, as Orquídeas de Sicó;
- em Abril, As cucas e a Senhora do Círculo;
- em Maio, A erva-de-Santa-Maria e o Queijo
Rabaçal;
- em Junho, os Fetos do Vale do Poio;
- em Julho, os Carvalhais e Morcegos;
- em Agosto, Sicó à luz da Lua;
- em Setembro os Tesouros do Espinhal;
- em Outubro, o Chícharo e a Gastronomia.
Os passeios são gratuitos e incluem a distribuição
de alguma informação complementar, bem como
a orientação por equipa especializada. A inscrição
poderá ser feita por correio, email ou telefone,
através do envio de nome, morada, email e telefone
de contacto.

passeios não são muito exigentes do ponto de vista
físico, pretendo-se antes que constituam um
momento de lazer e interpretação, bem como de
saudável disfrute das paisagens e espaços da
região. Convidamo-lo assim a conhecer o
calendário proposto e a juntar-se a nós na

Para receber mais informações, não deixe de nos
contactar, através do email geral@terrasdesico.pt,

descoberta da Flora de Sicó!

telefones 236912113/4 ou fax 236912115.
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