
Projecto para Monte Redondo
Seminário: Restauro de ecossistemas    - 11 de Maio – Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada        Montis
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• Guia de Portugal, Raul Proença, 1940  (Sugestão de passeio de 
Arganil às Torrozelas e ao Mosteiro)

É um percurso que pode fazer-
se como aperitivo para o 
conhecimento da serra. Segue-
se ao longo da ribeira de 
Folques. 
Notar os os rasgos profundos 
causados pelas chuvas nos 
montes que estão à 
esquerda……



A estrada vai descobrindo um largo horizonte sobre a região do planalto (da Beira). 
Caminha-se sobranceiramente ao vale do Salgueiro, profundo e de encostas tão apertadas que parece poder 
falar-se de um lado para o outro. Castanheiros. Bonitos olivais. Á esquerda vê-se sempre Monte Redondo, 
povoação exposta num presépio de socalcos quase ao alcance da mão, mas de que não se descortina o 
caminho de acesso. 





Cronologia recente

2014

• Venda de 2 lotes de pinheiros.

• (O que se prevê fazer na encosta onde foram tirados os pinheiros?



Cronologia recente

2015

• Convite para presidir a assembleia geral de compartes

• Conhecimento da situação: contactos com empresa de energia eólica, 
desejo de alcatroamento da estrada até ao Largo Adelino Teixeira –
contactos a estabelecer com a câmara

• Nova Lei dos Baldios.



Cronologia recente

2016

• Decisão de preparar delegação de poderes do conselho diretivo na 
junta de freguesia.



Cronologia recente

2017

• Decisão de aplicar o dinheiro existente, parte na parceria para 
alcatroar a estrada que circunda a aldeia e um estradão, outra parte 
em obras na aldeia, em arranjo de ruas e alargamento de uma 
passagem.

• Início de filmagens para um documentário (Sr. Américo – Aldeia)

• Nova lei dos Baldios

• No fim do Verão, Setembro, reinício do funcionamento da Comissão 
de Melhoramentos  



Fonte dos Passarinhos



Incêndio a 9 de Outubro       - Incêndio a 15, 16 de Outubro





Cronologia recente

2017

• Incêndio a 9 de Outubro

• Incêndio a 15, 16 de Outubro

• 21 de Outubro – Mensagem a Pedro Lérias

• Decisão de realizar uma acção em defesa da floresta



Cronologia recente

2017

• 8, 9 e 10 de Dezembro – 3 dias pela floresta

• Abertos/limpos 2 caminhos cada vez menos usados, em lados 
opostos.

• No último dia visitamos a Margaraça, à chegada da tempestada Ana.



Cronologia recente

2018

• 2ª acção – 27 de Janeiro –
Continuação de abertura do antigo caminho de ligação ao Mosteiro de Folques / Arganil

• 15 de Abril – Caminhada por todos

• 3ª acção – 12 de Maio 
Continuação da abertura de antigo caminho lado oposto, construção de ponte de madeira

• 4ª acção - 8 de Dezembro – 1 ano após a 1ª

• 16 de Dezembro – Trail “Desafio Picos do Açor”



Cronologia recente

2019

• Candidatura aprovada ao fundo recomeçar – Santa Casa da 
Misericordia

• Entrada no grupo de baldios constituído no distrito de Coimbra 

• Eleições para novos corpos gerentes da Assembleia de Compartes

• Realização de uma residência artística do Atelier de Lisboa (escola de 
Fotografia) com o fotógrafo Jem Southam





Desafios e Horizontes





Proposta de Alargamento da PPSA



Recomeçar



Rede de Faixa de Gestão de Combustíveis 
Identificação de proprietários





Recuperação de alminhas construída em xisto




