
Aqui vão notícias do nosso 5º Encontro de Primavera na herdade do Freixo do Meio que decorrerá 
no dia 24 de Abril, sábado, durante todo o dia! 
Este ano dedicado ao 2010 - Ano Internacional da Biodiversidade, teremos as tradicionais actividades que 
são do agrado de todos como o 5º Campeonato Internacional de Cães Pastores, a 3ª Mostra de Soluções 
para um Mundo mais Sustentável, a feira de produtos e cultura local, bicicletas e passeios guiados mas 
também o 1º Concurso Regional de Tosquia de Ovelhas, Troca e Oficina de Sementes pela Colher para 
Semear, Passeio Geoturístico Slow, palestra pela Slowfood e degustação de produtos especiais, prova de 
vinhos e azeites, apresentação da nova série de animação portuguesa - Ema e Gui, a actividade para 
crianças Brincar com a Biodiversidade no Montado, espectáculos de dança e teatro, jogos tradicionais, 
burros e comida biológica. 
A entrada é livre, bastando aparecer com a família para mais um dia muito bem passado na herdade do 
Freixo do Meio. 
Como vê, uma série de boas razões para reservar desde já o dia 24 de Abril na sua Agenda. 
   

 
Programa:   
09h – Abertura 
09h – Provas de apuramento do 
Campeonato Internacional de Cães 
Pastores 
10h – Início dos percursos na Natureza e 
das visitas à salsicharia 
10h – Passeio Geoturístico Slow 
10h – Brincar com a Biodiversidade no 
Montado 
10h – Abertura da Loja Bio 
11h – Oficina e Troca de Sementes pela 
Colher para Semear – Rede de Variedades 
Tradicionais 
12h – Abertura do Restaurante 
14h – Actuação do Rancho Folclórico dos 
Foros de Vale de Figueira 
14h – Prova de Vinhos e Azeites  
15h – Início da venda junto do parque de 
estacionamento 
15h – Peça de Teatro – “Humor e Húmus” 
pela Horta do Zé 
16h – Concurso Regional de Tosquia 
16h – Palestra pela Slowfood e 
Degustação 
17h – Site Rural – Performance da Escola 
Superior de Dança 
17h – Final do Campeonato Internacional 
de Cães Pastores e Entrega dos Troféus 
 
Haverá também, ao longo de todo o 
dia: 
 
- Ema e Gui – Nova Série de Animação 
Portuguesa – Exposição 
- Trabalhos dos alunos da Eco-escola nº1 
de Montemor-o-Novo - Exposição  
- Comida Biológica Alentejana – 

Restaurante, venda e lanches 
- Feira de Produtos e Cultura Local 
- Jogos Tradicionais pela Associação dos Reformados de Foros de Vale de Figueira 
- 3ª Mostra de Soluções para um Mundo mais Sustentável 
- Burros 
- Piqueniques / Bicicletas / Passeios 
 

 


