Ass.d e Defesa d o Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

“No trilho da Mina”
== PROGRAMA ==

LOCAL: De Santana de Cambas ao Pomarão
TEMA: Rota do Minério
DATA: 05 de Março de 2016
A Mina de S. Domingos, localizada no concelho de Mértola, laborou entre 1854 e 1966. A sua existência
deve-se ao facto de estar situada na Faixa Piritosa Ibérica que abrange parte do Algarve, do Alentejo e da
Andaluzia. Esta faixa possui vários tipos de minérios, tais como: pirites, cobre, ferro, manganês, enxofre,
chumbo, bário e antimónio.
Foi nesta mina, em 1859, que se construiu a primeira linha de caminho-de-ferro privado em Portugal com
o objetivo de se poder transportar e escoar, mais rapidamente, o minério aí extraído. Numa primeira fase,
o caminho-de-ferro funcionava para o transporte do minério da mina para a zona da trituração;
posteriormente, o caminho-de-ferro estendeu-se até a zona de embarque, no Pomarão. Em 1861 eram
utilizados entre 1500 e 2000 animais para puxar as composições, dentro e fora da mina. Em 1864, estes
foram substituídos por locomotivas.
Ao longo do percurso entre a mina e o cais de embarque do minério foram criadas todas as
infraestruturas de apoio necessárias e, ainda, quatro quilómetros de túneis, dezenas de pequenos pontões
e taludes de assentamento. A linha foi desmantelada em 1968.
É neste enquadramento de história industrial que irá decorrer a nossa caminhada que se iniciará em
Santana de Cambas e terminará no Pomarão. Percorrendo o antigo caminho-de-ferro passaremos, pelas
povoações de Bens, Salgueiros e Pomarão, onde terminará o percurso.
O almoço-piquenique terá de ser transportado por cada caminheiro. Sensivelmente a meio do percurso
faremos uma pausa para comer e, depois, retomaremos o trilho. Quem o entender, poderá fazer aí a
neutralização no local de almoço. É conveniente levar botas, uma lanterna e atender às indicações do guia
sobre a circulação no interior dos túneis, onde não convém fazer barulho.
No final da atividade, passaremos pela povoação de Corte de Gafo de Cima onde, numa Queijaria local,
será possível adquirir uns excelentes queijos de ovelha. Depois disso, regressaremos a Corroios.
NOTA: O texto é baseado num “placard” existente no início da caminhada.

 HORÁRIO/PROGRAMA








06h30 – Encontro junto ao Moinho de Maré (Corroios);
06h45 – Partida para Santana de Cambas;
10h00 – Início da atividade;
12h30 – Almoço-piquenique;
15h00 – Fim da caminhada;
16h30 – Visita à Queijaria;
20h00 – Chegada a Corroios.

PERCURSO:
O percurso desenvolve-se no antigo caminho-de-ferro, já sem sulipas. Contudo, em alguns locais há
alguma pedra solta e, por vezes, teremos de transpor uma pequena ribeira, com pouca água.
Pontualmente, há umas pequenas descidas e subidas, onde as pontes estão destruídas, pelo que o uso
de bastão é aconselhável. No local do almoço iremos fazer uma neutralização. O autocarro
transportará, quem assim o entender, até ao Pomarão. Após o almoço-piquenique iremos entrar na zona
dos túneis.
Cada caminheiro deve-se fazer acompanhar de uma lanterna e inibir-se de falar ou fazer ruídos dentro
dos túneis. Existe alguma lama pelo que é conveniente usar botas. Existem algumas pequenas descidas
que se terão de fazer com cuidado.
As paisagens são interessantes e terminaremos junto do Rio Guadiana, onde poderemos ver o local
onde se fazia a descarga do minério antes de ser carregado nos barcos. Daí, seguiremos na direção do
autocarro (que não pode descer até junto do Rio).
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Será possível fazer uma neutralização, após almoço; não há possibilidade de reabastecimento de
água; o terreno pode ter lama. Seguir as indicações do guia nos túneis. O almoço-piquenique terá
de ser transportado durante o trajeto.
ACONSELHA-SE: O uso de roupa confortável adequada à época do ano, botas, bastões e comida para todo
o percurso. Durante a caminhada, devem ser atendidas as indicações do guia, nos túneis não se pode
fazer barulho.
GRAU DE DIFICULDADE: De acordo com as características do percurso, considera-se que o grau de
dificuldade global é médio, atendendo à sua extensão. A totalidade do percurso é de 11,4 km,
aproximadamente.
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data Limite de inscrições: 02 de Março de 2016.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 32€ (inclui prospeção, seguros e
transporte).
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TM: 968 573 755 (Jorge Cereijo), 963 627 384 (Teresa
Santos), 934 595 783 (Fernanda Carvalho) e 963 683 819 (José Vieira).
Telefones de emergência – INEM -112 - Bombeiros Voluntários de Mértola
-117

286610010 GNR-Ambiente

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.

