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

Redondo – Foros do Freixo
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 139
LOCAL: Redondo – Foros do Freixo
TEMA: Arqueologia e Ruralidade
DATA: 07 de março de 2020
Na continuidade da atividade realizada no ano passado, na Serra d’ Ossa e Redondo, vimos propor aos caminheiros
que venham descobrir um pouco mais deste concelho, desta terra e destas gentes na companhia do Dr. Rui Mataloto,
profundo conhecedor da história, das tradições e dos lugares por onde nos propomos caminhar.
Iremos percorrer os caminhos de uma região que está profundamente marcada pela intervenção humana. Ao longo
de centenas de anos, através das suas atividades do pastoreio e da agricultura, os homens foram alterando e
modificando o coberto vegetal primitivo. Poderemos observar azinheiras e sobreiros, em detrimento das matas de
carvalhos.
A utilização dos matos para lenha, as queimadas para criarem espaços de agricultura e pastoreio, deram origem a
matos onde dominam a esteva e o sargaçal, em detrimento dos matos diversos característicos dos climas
mediterrânicos que por aqui proliferavam.
A fauna no concelho do Redondo é variada, destacando-se aves insetívoras como a Toutinegra, a Felosa-Comum e o
Pisco Comum, os Pica-paus (existem 3 espécies): Pica-pau de Peito-verde (Picus viridis), Pica-pau-malhado-grande
(Dendrocopus major) e Pica-pau-malhado-pequeno (Dendrocopus minor) e, ainda, os corvídeos como o Corvo e o
Gaio. Os javalis marcam a sua presença por todo o concelho e, por vezes, encontram-se vestígios de Lontras.
Encontram-se também espécies de aves com estatuto de raras ou ameaçadas e que, por isso, constam da Diretiva
Europeia (79/409), criada para assegurar a sua preservação. Por esta razão, a Serra d' Ossa é considerada um Sítio
de Interesse Ornitológico, onde nidificam mesmo, espécies em vias de extinção como por exemplo a Águia de Bonelli.
A povoação do Redondo foi criada por D. Dinis, em 1318. Insere-se no contexto da guerra civil que então tinha lugar
entre o monarca e o seu herdeiro D. Afonso, futuro Afonso IV. Como os municípios alinhavam maioritariamente pelo
Infante, contra o Rei, D. Dinis mandou desmembrar dois grandes concelhos da região: Evoramonte e Monsaraz.
Com uma parte de cada um destes concelhos, criou o Concelho de Redondo.
A elevação de terreno onde se situa o Castelo e onde começou o povoado, teria efetivamente um maciço rochoso, o
denominado "penedo redondo", tão proeminente que o mesmo constituía na paisagem a delimitação territorial
entre aqueles outros dois Concelhos atrás referidos.
Texto adaptado do site da Câmara e da Wikipédia, fotos cedidas pela
CMR.

HORÁRIO/PROGRAMA
07h00– Encontro junto ao Moinho de Maré;
07h15 – Partida de Corroios;
09h15 – Chegada ao Redondo;
10h00 – Início da atividade;
13h15 – Almoço piquenique;
14h30 – Visita guiada ao Redondo;
17H30 – Regresso;
19h30 - Chegada a Corroios.

PERCURSO:
Iremos começar a caminhada na povoação de Foros do Freixo, na companhia do Dr. Rui Mataloto, ouvindo
as suas informações relativamente ao percurso que iremos efetuar. O trilho desenvolve-se por estradões
sem grandes dificuldades.
Existem alguns declives, sem inclinação acentuada; os campos primaveris convidam a percorrer os
trilhos que nos vão desvendando diversos vestígios arqueológicos como antas e outros monumentos
megalíticos e restos de cerâmica do tempo dos romanos, que comprovam a ocupação remota da região.
O percurso é circular iniciando-se e terminando na povoação de Foros do Freixo.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
O café da manhã será tomado no Redondo, no largo da Câmara. Não há possibilidade de abastecimento
de água durante a caminhada. O almoço-piquenique será no Redondo, em local a combinar, no final da
caminhada. Teremos de caminhar na berma da estrada na chegada à povoação, onde circulam viaturas,
pelo que convirá caminhar pelo lado esquerdo e ter em atenção as indicações do guia. Convirá levar algo
para comer durante a manhã.
Quem não quiser/puder caminhar, poderá ficar com Teresa, passeando no Redondo, enquanto aguardam
a chegada do Grupo para realizarmos o nosso piquenique todos juntos.
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 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”.
Tem uma ou duas subidas/descidas suaves. A totalidade do percurso é de 9,5 km (aproximadamente).
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato).
Data limite de inscrições: 04 de março de 2020 (Quarta-feira).
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 28€ (inclui transporte e seguro).
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TLM: 968 573 755-Jorge Cereijo, 968 917 755-António
Almeida.

Telef. de emergência: INEM -112; GNR-Ambiente -117; GNR 266 909 101; Bomb.Vol. do Redondo: 266 989 140
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 07 de março de 2020 – Foros do Freixo

