
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

39°49'12.54"N  6°58'58.58"W 

 O Geoparque Naturtejo possui um vasto e rico Património Geológico, com 
mais de 170 Geossítios, locais de reconhecido interesse geológico, dos 
quais se destacam 16 geomonumentos, que ilustram as principais etapas 
de historia geológica dos últimos 600 milhões de anos na região. 

 

 Segura é uma terra de granitos e de mineiros onde por    

muito tempo se procurou no subsolo a subsistência que a 

terra nem sempre dava; 

 

 Nas Minas de Segura extraía-se: volfrâmio (ferberite),      

estanho (cassiterite), bário (barite), ouro, zinco (esfalerite) e 

chumbo (galena); 

 

 As minas têm elevado interesse geomineiro onde é possível 

observar-se: 

 

 Minas; 

 Lavaria; 

 Paragéneses minerais em filões de barite e de quartzo. 

 Contato da intrusão granítica de Segura com o Grupo das 

Beiras; 

 Falha de Segura. 

Vindo de Espanha através da Ex/A1 o acesso faz-se a partir da fronteira das 
Termas de Monfortinho por um ramal da CC 214 proveniente de Moraleja. 
 
O acesso faz-se através de Castelo Branco para quem vem de Sul e para 
quem vem de Norte faz-se através da Lardosa.  
Castelo Branco — Segura | N3353 — 57km, 1:10h 
Lardosa — Segura | N240 — 60km, 1:13h 
 
O geomonumento pode ser visitado através dos percursos pedestres:  
 PR4 – Rota das Minas (Tem inicio no Posto de Turismo) 
 Extensão: 10 km  
 
 

 Pelo meio de canchais e vertentes íngremes do Erges chega-se às antigas explorações mineiras;  

 Histórias marcadas na paisagem de quem naquele tempo viveu da atividade mineira; 

 Observar vestígios da evolução das tecnologias utilizadas para a exploração dos minérios; 

 Visitar as minas com os antigos mineiros onde estes partilham as suas vivências; 

 Centro de interpretação Terras de Idanha. 



www.naturtejo.com 

Minas de Segura  

GEOMONUMENTOS DO GEOPARK NATURTEJO Meseta Meridional 

Por entre rios , vales, serras e planícies, propomos a descoberta do Geopark Naturtejo 

onde a história da Terra ficou marcada nas  rochas e nas paisagens. 
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