® Paulo Duarte

O território da velha Mina
A aldeia da Mina de São Domingos, em tempos uma grande povoação mineira, é agora um lugar cheio de história e memória. O que
resta hoje da impressionante estrutura da mina são as ruínas dos
edifícios que servem de abrigo a várias espécies de aves.

Grifo

O andorinhão-cafre é bastante raro em Portugal e a sua nidificação
apenas foi confirmada nesta área. Aqui é, ainda, frequente a observação de várias espécies de milhafres, gralha-de-nuca-cinzenta, águia
-imperial-ibérica, águia-real e vários passeriformes como as diferentes espécies de andorinhas, o rouxinol-bravo ou a cotovia-escura entre outras. Ao anoitecer é comum observar-se o mocho-galego em
postes e vedações ao longo do caminho.

O itinerário segue até à aldeia ribeirinha do Pomarão, local ideal para
uma paragem de contemplação ao rio Guadiana. Aqui funcionou em
tempos o porto fluvial por onde era escoado o minério extraído na
Mina de S. Domingos.

Cotovia-escura

Ilustrações ® HGW Alive

Mocho-galego

Na zona do complexo mineiro ocorre uma planta endémica da Península Ibérica, a Erica Andevalensis, que tem sido alvo de estudos científicos que versam a extraordinária capacidade da planta sobrevier
nos solos e águas ácidas da antiga mina.

INFO
 EN265 | Mértola Mina de S. Dominhos Santana
de Cambas Pomarão
Estrada de terra batida
Regresso a Mértola

Itinerário
Siga na EN265 de Mértola em direção à Mina de S. Domingos que fica a aproximadamente 17km. Ao chegar à
aldeia, ao passar o Hotel vire na primeira à direita na direção do antigo complexo mineiro. Ao chegar à área da
mina vire à direita e siga pelo percurso sinalizado até à Achada do Gamo. Esta é uma boa zona para observação. No local respeite todas as indicações de segurança. Continue pelo percurso pedestre assinalado até à aldeia de Santana de Cambas. Siga depois para a estrada municipal EM514 e vire à esquerda, siga sempre em
frente até à aldeia ribeirinha do Pomarão. No regresso tome a mesma estrada e siga sempre em frente até ao
cruzamento com a EN 265 e vire à esquerda. Siga sempre em frente até Mértola.

Lista de Aves
Birds
Perdiz-vermelha

Poupa

Cegonha-branca

Peto-real

Peneireiro-cinzento

Pica-pau-malhado

Milhafre-preto

Calhandra-real

Milhafre-real

Calhandrinha

Grifo

Cotovia-escura

Águia-cobreira

Andorinha-das-rochas

Tartaranhão-cinzento

Andorinha-daschaminés

Tartaranhão-caçador

Andorinha-dáurica

Águia-de-asa-redonda

Andorinha-dos-beirais

Águia-imperial-ibérica

Petinha-dos-campos

Águia-real

Alvéola-branca

Peneireiro-das-torres

Chasco-cinzento

Peneireiro

Chasco-ruivo

Abetarda

Fuinha-dos-juncos

Abibe

Toutinegra-do-mato

Cortiçol-de-barriga-preta

Chapim-azul

Pombo-torcaz

Trepadeira do Sul

Rola-turca

Picanço-barreteiro

Rola-brava

Gaio

Cuco

Pega-azul

Mocho-galego

Gralha-de-nuca-cinzenta

Coruja-do-mato

Estorninho-preto

Noitibó-de-nuca-vermelha

Pardal-espanhol

Andorinhão-cafre

Pintassilgo

Abelharuco

Trigueirão
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Sugestão de Visita
Rota do Minério | A área mineira de São Domingos, inserida na Faixa Piritosa Ibérica, foi desde a Antiguidade um
local procurado para a extração de minérios. A sua exploração moderna iniciou-se em 1858, por iniciativa da companhia
de mineração inglesa “Mason & Barry” e manteve-se até
1966, após cerca de 108 anos de exploração regular. Visite a
Casa do Mineiro - núcleo do Museu de Mértola e conheça a
Rota do Minério numa visita guiada. Peça informações e/ou
faça a sua reserva em fserraomartins@gmail.com | 286 647
534

Praia Fluvial da Mina de S. Domingos| A descoberta para quem vem de Mértola, na estrada N265, é surpreendente: um vasto plano de água límpida e calma circundado
pela sombra das árvores e numa das margens uma praia fluvial de areias brancas. Inicialmente construído para abastecimento da povoação e dos trabalhos mineiros, este grande
açude de águas calmas, assume hoje outras funcionalidades
bem mais recreativas. Para banhos, a época balnear começa
a 15 de Junho e termina a 15 de Setembro, mas a praia é lugar para estar o ano inteiro!
Condições: Bandeira Azul, praia vigiada; praia acessível; parque de merendas, estacionamento para viaturas ligeiras, caravanas e autocarros. Estação de Serviço para Autocaravanas. Bar e instalações sanitárias, Anfiteatro ao ar livre, Parque infantil, Caminhos pedonais, Pista de Canoagem.

Percursos pedestres | Aproveite o céu estrelado do
Alentejo e faça o percurso da Rota do Minério/Rota do Contrabando pelo cair da noite. A partir da Mina de S. Domingos
pode ainda percorrer o itinerário do PR4 Á Volta do Montado. Na área do Parque Natural Vale do Guadiana há uma rede de 10 percursos sinalizados. Peça informações no Posto
de Turismo ou vá visitmertola.pt

