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Nisa com Novo percurso pedestre PR-9 Trilho da Mina de Ouro do Conhal 

 

A Câmara Municipal de Nisa continua apostada em promover e ampliar os mais de 

100Km dos seus percursos pedestres, com o lançamento de novos trilhos de 

extrema beleza natural que vão posicionando o concelho de Nisa como um destino 

de referência no turismo de natureza.  

No próximo sábado dia 16 de dezembro será inaugurando o mais novel circuito 

desta ampla rede, numa extensão de 8,5km, o qual visa valorizar a vasta riqueza 

patrimonial, cultural e paisagística da freguesia de Santana, inserindo-se no Projeto 

Integrado de Valorização do Tejo e Zonas Ribeirinhas. O percurso tem início no 

Arneiro junto ao Centro Interpretativo do Conhal, em direção à “serrinha”- miradouro 

natural, de onde se pode contemplar uma paisagem ímpar: com o Tejo atravessando 

as Portas de Rodão, a Ilha das Virtudes, Ilha do Cabecinho e a Foz da Ribeira do 

Vale. Ao longo deste percurso entre caminhos, veredas e passadiços suspensos 

sobre os “braços” do rio, o visitante pode apreciar a riquíssima fauna – entre abutres, 

garça-real, cegonha-negra, milhafre, corvo-marinho e o voo altivo dos grifos, a flora 

composta por densa vegetação de muita carqueja, giesta, esteva, rosmaninho, 

medronheiro, urze, alecrim, zimbro, pinheiros mansos e oliveiras entre roliços 

conhos provenientes da exploração de ouro da mina a céu aberto, do tempo dos 

romanos. 

Destacamos ainda nas margens do Tejo os salgueiros e choupos, e no próprio rio a 

reprodução de várias espécies de peixes: barbo, boga, lagostins, carpa e achigã 

entre outros. 

Na aldeia piscatória do Arneiro poderão desfrutar da diversificada e rica gastronomia 

desta terra, com destaque as típicas sopas de peixe do rio e as deliciosas tigeladas 

confecionadas nos fornos comunitários. 

Dia 16 de dezembro todos os caminhos vão dar ao à “Mina de Ouro do Conhal do 

Arneiro”. Venha descobrir o nosso tesouro! 

Nisa, uma terra bordada por singulares paisagens, com nobre e hospitaleira gente! 
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