Ass.de Defesa do Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

À descoberta dos “Caramelos”
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 115
LOCAL: Pinhal Novo
TEMA: À descoberta dos “Caramelos”
DATA: 02 de dezembro de 2017
(1)

O Pinhal Novo, na segunda metade do século XIX, era um local despovoado, de grandes pinhais que alimentavam
o gado da região e o mercado de lenha de Lisboa. A falta de mão-de-obra na região obrigava a recrutar grande
quantidade de pessoas vindas de outras paragens. Estes trabalhadores, que nos locais de origem tinham grandes
dificuldades económicas e poucas perspetivas de futuro, viam na migração a resposta para os seus problemas.
A zona da Beira Litoral (Gândara e vale do Mondego), pobre e sem grandes recursos, era um dos locais preferidos
dos contratadores de mão-de-obra. Os trabalhadores agrícolas, trazendo apenas uma mala de madeira contendo
duas mudas de roupa e alguns alimentos (os chamados “caramelos de ir-e-vir”) e com o acesso facilitado desde a
inauguração da linha férrea em 1861, vinham trabalhar para Rio Frio por temporadas, chegando por altura da vindima
e regressando à terra natal para festejar o S. João.
Eram tempos difíceis, em que crianças e adultos trabalhavam de sol a sol nos diversos trabalhos agrícolas
necessários ao ciclo produtivo da grande herdade de Rio Frio onde foram utilizados os primeiros adubos químicos
em Portugal.
Este grande fluxo de migrantes e de trabalhos transformou o Pinhal Novo, no início do século XX, no mais
importante entroncamento ferroviário a sul do Tejo (onde desembarcavam anualmente cerca de 12 430 toneladas
de mercadorias, servindo ainda cerca de 43 340 passageiros) e fez de Rio Frio a maior vinha do mundo.
Ao longo da evolução do Pinhal Novo, o caminho-de-ferro transformou-se na espinha dorsal da freguesia e, embora
divida a povoação ao meio, também une/liga o seu passado e o seu futuro.
Refira-se que a população, inicialmente escassa, foi sofrendo acréscimos: os “caramelos” da Beira Litoral e do Vale
do Mondego, os “ratinhos” da Beira e muitos outros vindos do Alentejo. Mas o grande crescimento demográfico teve
lugar entre 1970 e 1975, devido à fixação de população vinda do Alentejo e do Algarve.
Iremos caminhar no antigo ramal ferroviário que ligava o Pinhal Novo ao Montijo, num percurso urbano. De
seguida, vamos visitar o Museu da Música Mecânica (MMM) e, após esta visita, teremos o nosso almoço de Natal.
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Texto baseado em “Os Caramelos” editado pela Câmara Municipal de Palmela.

HORÁRIO/PROGRAMA
08h15 – Encontro junto ao Moinho de Maré;
08h30 – Partida de Corroios;
09h30 – Início da caminhada;
11h30 – Visita ao MMM;
14h00 – Almoço (Restaurante «Adega»);
16h30 –Regresso a Corroios;
17h30 - Chegada a Corroios.

PERCURSO:
A atividade inicia-se junto da Estação dos Caminhos de Ferro do Pinhal Novo, cujo edifício da antiga estação possui
uma coleção de azulejos alusivos às atividades agrícolas da região. No jardim, fronteiro, iremos encontrar a igreja
do Pinhal Novo, recuperada recentemente, com painéis de azulejos da oficina de Sebastião Fortuna. De seguida,
iremos caminhar pela Ecopista construída sobre o antigo ramal que ligava o Pinhal Novo ao Montijo.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
O café da manhã será tomado no Pinhal Novo. Não há possibilidade de abastecimento de água no percurso. Convirá
levar algo para comer durante a manhã, dado que o almoço será um pouco tardio. A hora de chegada ao Museu terá
de ser rigorosamente cumprida. Terminada a visita, regressaremos ao Pinhal Novo onde irá decorrer o nosso almoço
de Natal. No final da refeição, iremos realizar a nossa tradicional troca de prendas. A título meramente indicativo,
sugere-se um custo de cerca de 5 €.
O almoço Buffet será composto por:
Entradas: Pão e Broa, queijos, enchidos, azeitonas e saladas frias;
Sopa: Sopa Caramela;
Quentes: Bacalhau/ broa em cama de espinafres e Lombo recheado c/ alheira;
Sobremesas: Salada de Frutas e Espelho de Doces;
Bebidas: Vinhos brancos e tintos da casa, sumos, águas e café.

ACONSELHA-SE:
O/a caminheiro/a deverá adaptar a sua indumentária de acordo com o estado do tempo. Convirá levar proteção,
designadamente, chapéu/boné e água, assim como qualquer coisa para comer durante o trajeto. O uso de roupa e
calçado confortável é muito importante. Durante o percurso, devem ser atendidas as indicações do guia.

GRAU DE DIFICULDADE:
De acordo com as características do percurso, considera-se que o grau de dificuldade global é “fácil”. A totalidade
do percurso é de 4,3 km (aproximadamente).

Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data limite de inscrições: 29 de novembro de 2017.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 35,5 € (inclui prospeção, transporte, seguro,
visita guiada ao Museu da Música Mecânica e almoço-buffet).
Para quem pretenda ir de transporte próprio a comparticipação na atividade será de 26,5 € (inclui prospeção,
seguro, visita guiada ao Museu da Música Mecânica e almoço-buffet).

CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TLM: 968 573 755-Jorge Cereijo, 968 917 755-António
Almeida, 934 595 783 - Fernanda Carvalho e 963 627 384 – Teresa Santos.
Telefones de emergência: INEM -112; GNR-Ambiente -117; GNR- 265 242 680 e Bombeiros do Pinhal

Novo - 21 238 8440
IMPORTANTE: Trata-se de uma atividade da responsabilidade do Grupo Flamingo-Associação de Defesa do
Ambiente, ONGA - Regional, com o Estatuto de Utilidade Pública, pelo que é obrigatório ser-se associado para
poder participar nesta caminhada. Por razões alheias à organização, este programa pode ser parcial ou totalmente
alterado.

Mapa da atividade a realizar em 2 de dezembro de 2017 – À descoberta dos “Caramelos”

