
EICHA TECNICA
Partida e chegada • Posto de turismo,
antigo Posto da Guarda Fiscal

Ambito • desportivo, cultural,
ambiental e paisagistico

Tipo de percurso • de pequena rota,
porcaminhos rurais e tradicionais

o PR 4 "Rota das Minas" eurn percurso
pedestre de pequena rota marcado, nos
dois sentidos, segundo as normas da
Federa9aO de Campismo e
Montanhismo de Portugal.
As marcas com tinta amarela e vermelha
sao as seguintes:

Entidade Promotora:
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Caminha certa Caminha errada

Mudan~a de direc~ao

c:=J c:=J, r Centro Municipal

Cultura e Desenvolvimento

Idanha -a-Nova
Camara Municipal
Centro Cultural Raiano

GNR
Bombeiros

Parque de Campismo
Segura
Junta de Freguesia 277466111 Emerg €!ncia :
Postos de Turismo SOS - 112
Junta de Turismo de Monfortinho 277434223 '1 SOS Floresta - 117
Posta de Turismo de Monsanto 277314642
Posta de Turismo de Idanha a Velha 277914280
Posta de Turisma de Penha Garcia 277366011
Posta de Turisma de Segura 968122662
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Para informa96es de
277200570 a I a jam e n t a a u
277202900 res tau r a 9 a a n a
277202129 concelha, contactar os
277202456 postos de turismo
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DescriC;3o do Percurso
o percurso inicia-se junto ao posto de
turismo situado no antigo posto da Guarda-
fiscal. Dirige-se para Segura pela antiga
estrada, a ca/qada, passando junto ao
chafariz com 0nome desta.
Apos 0 atravessamento da EN 355, sobe
pela rua Tenente Joao Lopes, chega a rua
Nova entrando no largo da Praqa pelo Area
das Portas de Baixo.
Continua-se a esquerda pela rua do
Alegrete e depois pela rua das Portas de
Cima.
Alravessa-se novarnenie a EN 355 e, por
caminhos entre-muros, rapidamente se
chega a um local onde existe um
cruzamento de dois caminhos bem
definidos e largos. Seguindo em frente tem-
se a antiga Lavaria a 150 metros (local onde
era efectuada a lavagem do minerio). Apos
visita regressa-se ao cruzamento seguindo-
se, agora, pelo caminho que aparece a
esquerda.
Daqui a 300 m toma-se uma quelha a
esquerda, entre muros, que leva a uma
antiga quinta, chamada a Horta do Mirante.
Da referida quelha pode observar-se um
monte conico onde sac visiveis as
cascalheiras das antigas minas de chumbo.
Agora, toma-se a direita um caminho antigo
que levara outra vez a EN 355. 100 metros
por esta e esta-se junto ao campo de futebol
e a sede do Clube de Caqa e Pesca. Daqui
sai um pequeno ramal que, ao fongo da EN
355 leva as antigas mioas de volfnimio e de
estanho. Estas estao do lade esquerdo da
EN 355 (se se estiver de costas para
Segura) e a 250 metros do Clube de Caqa e
Pesca.
Apos visita regressa-se ao referido c1ube,
continuando 0percurso por um caminho que
passa a sui do Campo de Futebol e depoir a
direita por um caminho de asfalto e{1l
direcqao a Segura. \
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As primeiras casas a entrada de Segura,
toma-se um caminho a esquerda que, apos
o asfalto, leva a uma quelha entre muros
pelas encostas do vale ate ao rio Erges que
se acompanha cerca de 300 metros ate a
Azenha do Roque. Sobe-se de seguida ate
Segura onde se entra pelo largo da
Misericordia. Aqui ha uma igreja muito
bonita e antiga que da 0nome ao largo.
Segue-se em frente tomando-se a travessa
das Portas de Baixo. Aqui ruma-se em
sentido inverso pela calqada ate ao Posto de
Turismo onde se iniciou a marcha.
Continuando pelo antigo caminho tem-se 0

rio Erges e a sua velha ponte de seculos ali a
600 metros.

cruzam a aureola de xistos
mosqueados e corneanas peliticas
que circunda 0 maciqo granitico.
Nas Freiras ou junto da Ponte
Romana, os magnificos
afloramentos rochosos relatam-
nos 0 modo como uma bolsada de
magma se instalou no interior da
crusta terrestre ha 300 milhi5es de
anos, cozendo os sedimentos a
medida que arrefecia lentamente e
cristalizava num granito profiroide
de duas micas. A circulaqao de

Minas de Idanha-a-Nova
Estanho e Castelo Branco
Vol/ramio

A planura xistenta e entalhada pelo
profundo vale do Rio Erges,
esventrando 0 maciqo granitico de
Segura-Cabeza de Araya. A paisagem
torna-se aqui diversificada, erguendo-
se das vertentes ingremes do Erges os
imponentes canchais, termo local para
os amontoados de grandes blocos
graniticos. Entre a azenha do Roque e
o moinho das Freiras, este rio corre ao
longo de urn imponente desfilaaeiro
conhecido como "as fragas", atingindo
100m de profundidade e expondo com
particular detalhe 0 contacto entre a
intrusao granitica e os xistos
metamorfizados: urn verdadeiro
enxame de fil5es acidos aplito-
pegmatiticos e velos de quartzo~
contorcidos em formas Inusltadas \ ••••
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f1uidos quentes ao longo de fracturas
nas rochas encaixantes levou ao
intercambio de elementos quimicos e a
precipitaqao de minerais de relevante
interesse economico, como a
volframite, a cassiterite e 0ouro. Desde
1857, e durante mais de urn seculo,
Segura foi urn couto mineiro de
importancia regional, tendo-se
explorado volframio, estanho, chumbo
argentifero, barite, zinco, ouro e
fosfatos. As minas do Barreirao e da
Tapada do Ze Marques, ou a lava ria-
fundiqao das Eirinhas, sac registos
impares da evoluqao das tecnologias
empregues para a explorar;ao de uma
grande variedade de jazigos minerais
de natureza filoniana.
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