REABERTURA DOS LOCAIS DO ROTEIRO DAS MINAS E PONTOS DE
INTERESSE MINEIRO E GEOLÓGICO DE PORTUGAL
Depois de um novo período de suspensão das actividades directas com o
público, grande número dos Locais integrados no Roteiro das Minas e
Pontos de Interesse Geológico e Mineiro de Portugal encontram-se em
processo de reabertura. No decorrer do corrente mês a retoma da
actividade far-se-á de acordo com as orientações das autoridades de
saúde, nomeadamente do apresentado no Decreto n.º 6/2021 de 3 de
Abril, e gradualmente voltaremos ao contacto com os visitantes na
generalidade dos 44 Locais que são apresentados no ROTEIRO
www.roteirodeminas.pt
Porém, alguns dos Parceiros aproveitaram a paragem para a introdução
de alterações ao funcionamento dos Locais, realização de trabalhos de
manutenção ou de requalificação, processos que ainda decorrem,
mantendo-se a situação de encerramento.
O cumprimento rigoroso das medidas de segurança sanitária, cuja
implementação é da responsabilidade de cada Parceiro, é essencial para o

regresso á actividade em segurança. Para além das regras gerais, já bem
conhecidas de todos – distanciamento social, uso de máscara, desinfecção
das mãos – destaca-se a limitação do período de abertura durante o fim
de semana. Em alguns locais aplicam-se regras específicas que são
apresentadas caso a caso. São exemplos dessas regras as limitações
adicionais do horário de abertura, do número de entradas ou da dimensão
dos grupos, mas também a existência de sinalética específica e a alteração
de percursos, a desmaterialização da informação em papel em favor da
consulta online, ou ainda a impossibilidade de utilização (ou limitações à
sua utilização) de equipamentos interactivos.
Assim, reforça-se: na listagem apresentada a inexistência de referência a
regras específicas significa que se aplicam no mínimo as regras gerais
vigentes. Importa referir que as regras e as condições apresentadas
podem ser actualizadas a qualquer momento face a novas orientações da
Direcção Geral da Saúde.
Para uma mais adequada preparação e satisfatória visita, sugere-se a
consulta do website do ROTEIRO ou o contacto directo com o Local pelos
canais disponibilizados.
O Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de
Portugal é uma iniciativa da Direcção Geral de Energia e Geologia DGEG,
EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA, e de 41 outras entidades
com os mais diversos enquadramentos institucionais, dispersas ao longo
de todo o território nacional, ambicionando contribuir para o
desenvolvimento local e para a promoção da literacia nas áreas científicas
da geologia e minas.
O fascinante mundo da geologia e minas está à sua espera - Uma boa
visita.

(Informação recolhida até ao dia 5 Abril 2021)

Arouca AROUCA GEOPARK
Reabertura dos seguintes espaços do Arouca Geopark:
- Casa das Pedras Parideiras – 5 de Abril
- Passadiços do Paiva – 5 de Abril
- Dadas as características do local, o Radar Meteorológico de Arouca
mantem-se encerrado, sem previsão de data de reabertura.

Batalha CENTRO DE INTERPRETAÇÃO CIENTÍFICO-AMBIENTAL DAS
GRUTAS DA MOEDA
Reabertura das Grutas da Moeda no dia 9 de Abril com o seguinte horário:
Segunda a Sexta 10h - 18h; Sábado e Domingo - 10h - 13h
Disponível visita à Gruta, Centro de Interpretação, Loja de Minerais e Loja
de Recordações
Acesso à esplanada do Bar e ao Parque de Merendas

Boticas CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO
VALE DO TERVA - PAVT
O Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva
reabre ao público no próximo dia 6 de Abril.
O horário de funcionamento sofreu alterações: Janeiro a Março e Outubro
a Dezembro: Terça a Sexta-feira das 10h00 às 12h30 e 14h00 às 17h00;
Abril a Setembro: Terça a Sexta-feira das 10h00 às 12h30 e 14h00 às
17h00. Sábado das 10h00 às 13h00

Castelo Branco MUSEU DO CANTEIRO
O Museu do Canteiro reabre no dia 6 de Abril.
Alteração do horário ao fim de semana 10h00/13h00 (Restantes dias sem
alteração)

Estremoz CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ
Reabertura a 6 de Abril
Regras de acesso específicas:
Solicita-se agendamento prévio da visita. Os visitantes que não tenham
visita marcada poderão ter o acesso condicionado em função da lotação
disponível no momento.
É obrigatório o uso de máscara e de luvas para manipulação dos módulos
expositivos. As luvas descartáveis serão entregues com a aquisição do
bilhete para visita às áreas expositivas.
Outras ofertas disponíveis a efectuar com ou sem o apoio, parcial ou
integral, de um Comunicador de Ciência do CCVEstremoz:
- Pedreira de extracção de Mármores
- Por que estão os castelos onde estão? O exemplo de castelo de Estremoz
- Por que não vir visitar o nosso Sistema Solar à escala do concelho de
Estremoz de bicicleta, com a família e os amigos?

Grândola - MUSEU MINEIRO DO LOUSAL
Reabertura no dia 5 de Abril de 2021
Horário de funcionamento: 10-18h de Segunda a Sexta até dia 16 de Abril
(Encerramento no fim de semana de 10-11 de abril) - com reavaliação
para os fins de semana seguintes.
Regras de acesso específicas:
- Preferência na reserva por email ou telefone
- Visitas à Galeria Mineira - 12 pessoas/max
- Visita ao Centro limitada ao nº de visitantes por espaço
- Visita ao Museu Mineiro do Lousal limitada a um nº máximo de visitantes

Guarda (sede) ESTRELA GEOPARK
O Centro de Interpretação da Torre do Estrela Geopark reabreo dia 10 de
Abril, funcionando aos sábados, domingos e feriados.

Lisboa MUSEUS DE GEOCIÊNCIAS DO IST
As actividades presenciais iniciam-se a partir de 19 de Abril.
Regras de acesso específicas:
- Mantêm-se as restrições já consideradas anteriormente, com
necessidade de marcação e limitada a um número reduzido de visitantes.

Loulé MINA DE SAL-GEMA
A retoma das visitas à mina de sal-gema está prevista para o dia 19 de
Abril de 2021.
Outras informações:
- Após abertura, até 31 de maio de 2021, será possível visitar uma frente
de exploração. Esta oferta estará disponível, todos os dias, como
complemento á visita diária das 14h30. Oferta temporária e
exclusivamente para reservas pelo telefone ou directamente na bilheteira
da mina. Destina-se a pessoas com mobilidade plena e idade mínima de
12 anos. Dimensão máxima do grupo de 12 pessoas.

Marco de Canaveses MUSEU DA PEDRA
O Museu da Pedra de Marco de Canaveses reabre ao público a 5 de Abril,
mantendo-se as orientações emanadas pelo Governo e DGS.

Paredes MINAS DE CASTROMIL
O Município de Paredes retomará as visitas às Minas de Castromil e ao
Centro de Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e Banjas CIMOCB
a partir 03 de Maio.
Regras de acesso específicas:

- N.º mínimo de visitantes por reserva – 4 pax / Dimensão máxima por
grupo - 6 pax
- Limite máximo de visitantes no interior do CIMOCB e no trabalho mineiro
subterrâneo - 2 pax

Ribeira de Pena MUSEU DO VOLFRÂMIO DE CERVA
O Museu do Volfrâmio de Cerva no Município de Ribeira de Pena reabre a
6 de Abril no horário regular.

Rio Maior ECOMUSEU DAS SALINAS DE RIO MAIOR
O Posto de Turismo do Ecomuseu das Salinas de Rio Maior, “porta de
entrada” para a visita às salinas de Rio Maior reabre no dia 6 de Abril

Sever do Vouga MINAS DO BRAÇAL E MALHADA
Reabertura a 6 de Abril com horário normal, sendo condicionado aos
Sábados.
O Museu Municipal aderiu ao selo “Clean & Safe – Património Cultural”,
que garante aos visitantes que os seus espaços são seguros.
Regras de acesso específicas:
- Lotação máxima de 10 pessoas (entrada de 5 pessoas em cada 15 min.
excepto se forem coabitantes);
- Marcação de zonas de espera para evitar cruzamento de visitantes;
- Os aparelhos multimédia foram desligados.
- A degustação de licor de Mirtilo foi suspensa
- As visitas guiadas para grupos organizados estão suspensas

Valongo MUSEU DA LOUSA
O Museu da Lousa, reabre ao público a partir do dia 6 de abril.

Regras de acesso específicas:
- Visitas guiadas sob marcação para o tel: 222 400 006
- Número máximo de visitantes: 5
- Obrigatoriedade de desinfecção das mãos e calçado, medição de
temperatura, uso de máscara e não tocar nos objectos expostos.

Vila Pouca de Aguiar COMPLEXO MINEIRO ROMANO DE TRESMINAS
Reabertura do Centro Interpretativo de Tresminas assim como início da
realização de visitas guiadas ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas a
5 de Abril.
Regras de acesso específicas:
- Horário a confirmar
- Visitas guiadas ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas
exclusivamente por marcação prévia
- Visitas guiadas ao Complexo Mineiro Romano de Tresminas em grupos
até 10 pessoas

Vila Real MUSEU DE GEOLOGIA UTAD
Inicio regular de actividades no dia 18 de Abril - Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios.
Outras informações:
Programa do “À descoberta da Geologia na cidade - 2021“
Saídas
de
campo
para
promoção
do
conhecimento
geológico/arqueológico, mineiro e cultural, integrado da cidade de Vila
Real e sua envolvente, numa perspectiva de interpretação da paisagem e
do recurso geo-turístico. As visitas programadas para Abril e Maio são:
- 18 de Abril (domingo) - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios - Sé
Catedral de Vila Real - Av. Carvalho Araújo - Vila Velha.
- 23 de Abril (sexta) - Dia da Terra – Percurso Geológico do Parque Corgo Centro de Ciência

- 18 de Maio (terça) - Dia dos Museus - Museu de Geologia, Jardim
Geológico e Miradouro da Meia- Laranja.
- 22 de Maio (sábado) - Dia da Biodiversidade – A biodiversidade
suportada pela geodiversidade nas Escarpas do Corgo.

Vila Viçosa MUSEU DO MÁRMORE
O Museu do Mármore reabre no dia 6 de Abril
Regras de acesso específicas:
- Obrigatoriedade de reserva para grupos

Viseu MUSEU DO QUARTZO
O Museu do Quartzo reabre no dia 6 de Abril.
Regras de acesso específicas:
- Entrada no máximo de 15 pessoas, inclusive em visitas guiadas

