Ass.d e Defesa d o Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

Pelas campinas de Vila Nova de S. Bento
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 118
LOCAL: Vila Nova de S. Bento
TEMA: Natureza
DATA: 10 de março de 2018
O Alentejo, na Primavera, é sempre muito apelativo para quem gosta de caminhar pelos campos verdes e de
observar as flores primaveris que cobrem algumas zonas das suas planícies. O nosso convite para este mês de
março de 2018 é irmos caminhar nas proximidades de Vila Nova de S. Bento, cuja história remonta ao séc. XIV.

Nessa época, D. Dinis deu ordem aos Frades da Ordem Militar de Avis para se estabelecerem em Serpa. Estes fundaram
algumas zonas habitacionais e, no sítio onde hoje se ergue Vila Nova de S. Bento, foi criado um campo entrincheirado,
guarnecido com um destacamento de soldados. As populações dos lugares vizinhos refugiavam-se nesse espaço sempre
que havia incursões castelhanas.
D. João IV manda, à sua custa, levantar algumas habitações e entrega-as a esses moradores, para que assim, reunidos,
pudessem mais facilmente enfrentar os castelhanos. As antigas moradias estão de todo esquecidas, desenvolvendo-se
rapidamente uma nova aldeia – daí que tivesse surgido o nome de Aldeia Nova. Com o decorrer dos tempos, Aldeia Nova
de S. Bento tornou-se na maior aldeia do país e em março de 1988 a A.R. deliberou elevar a localidade de Aldeia Nova
de S. Bento a Vila. Passou então a chamar-se Vila Nova de S. Bento.
Os campos envolventes, desta Vila, enquadram-se numa vasta campina cuja altitude ronda os 250 metros onde se pratica
alguma agricultura e agropecuária. Possui uma pequena zona industrial onde se desenvolvem atividades ligadas aos
produtos da terra e da região.
A caminhada irá percorrer campos onde os cereais estão semeados e onde a vastidão das belas planícies é pontuada
pelos campanários das igrejas caiadas de branco e orladas de cores fortes.
Sendo o Alentejo a região do país com maior amplitude térmica, as campinas alentejanas são um espaço de povoamento
disperso e horizontes abertos, onde a vida tem um ritmo próprio que transparece no som indolente dos cantares
regionais.

HORÁRIO/PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•

07h00 – Encontro Moinho de Maré;
07h15 – Partida;
09h30 – Paragem em Beringel;
10h00 – Início da atividade;
12h30 – Almoço;
15h30 – Fim da caminhada;
17h30 – Regresso;
20h00 - Chegada a Corroios.

PERCURSO:
O percurso inicia-se na povoação de Vila Nova de S. Bento, seguindo por um estradão. Aqui teremos de atravessara EN pelo
que se terá de redobrar os cuidados com os veículos. Nesse estradão, entramos na Campina onde o verde domina a paisagem.
Caminharemos até à zona das barragens sempre em estradão, sem qualquer dificuldade.
Faremos o nosso piquenique nas margens da Barragem do Viegas com vistas alargadas sobre um grande espelho de água. Após
o piquenique, vamos fazer o percurso na direção do Cruzeiro (zona de piqueniques e festas da povoação), onde estará o
autocarro à nossa espera.
Durante o percurso poderemos encontrar poças de água. Existem algumas subidas e descidas, mas nada de muito acentuado.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
O café da manhã será tomado em Beringel (onde já parámos em anos anteriores). O almoço será transportado pelos
caminheiros. Durante o percurso pode encontrar-se alguma lama. O uso de botas e bastão é aconselhável. Não há possibilidade
de abastecimento de água durante todo o trajeto, pelo que convirá que os participantes acautelem o transporte de água. Não
há possibilidade de neutralização. O autocarro estará no fim do percurso, junto do Cruzeiro para recolher os caminheiros e
transportá-los até à Vila.
Já na Vila dirigir-nos-emos à zona industrial de Vila Nova de S. Bento, ao Supermercado DAMIAN que está ligado a uma
empresa de produção de produtos de Porco Preto. Aí estará uma pequena mostra de produtos locais que os participantes
poderão adquirir.
Terminado o período das compras, iremos a um Snack-bar para lanchar, onde teremos à nossa disposição alguns produtos da
região.

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. Poderemos encontrar lama
e teremos de passar algumas poças; por estas razões o uso de botas e bastão é aconselhável. Além disso, o uso de roupa e
calçado confortáveis são muito importantes. 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 10,7 km.

Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data limite de inscrições: 08 de março de 2018.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 37 € (inclui prospeção, transporte, seguro e
lanche).

CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: Jorge Cereijo (968 573 755); José Vieira (963683819);
Fernanda Carvalho (934 595 783).

Telefones de emergência: INEM -112; GNR-Ambiente -117; Bombeiros de Serpa - 284 540 030
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.
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