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A Zona Ossa Morena (ZOM) constitui uma das principais unidades geotectónicas do soco varisco, 

ocorrendo em Portugal no Alto e Baixo Alentejo, entre as regiões de Portalegre e Beja. A ZOM 

apresenta uma ampla geodiversidade, pela presença de um soco Pré-Câmbrico e sequências 

estratigráficas sedimentares e vulcano-sedimentares de idade Paleozoico inferior e superior e 

complexos ígneos de natureza granítica a gabroica. Neste contexto geológico, estruturalmente 

complexo, identificam-se numerosas ocorrências minerais, atualmente sem interesse económico, 

agregadas em regiões com elevado potencial mineral nomeadamente, de norte para sul (Mateus 

et. al., 2006, Matos e Filipe, 2013): Região Uranífera do Alto Alentejo (U), Faixas Arronches-Campo 

Maior e Blastomilonítica Tomar-Córdova [Au(-As), Cu(Pb)], Alter do Chão-Elvas [Zn-Pb,Cr,Ni-Cu-

(Co),Cu,Fe(-V), Ni-Cu-Co-(EGPt, Au),Sn-(W-F)], Sousel-Barrancos [Cu-(Au)], Arraiolos-Santo Aleixo 

(Cu), Montemor-O-Novo-Ficalho [Fe,Zn-Pb-(Ag-Sb-Au),Au-As-Bi, Sb] S. Cristóvão-Beja-Serpa [Fe-Ti-

V,Ni-(Cu),Cu-(Ag-Au),Sb-Cu-(As-Au)]. Nestas regiões, algumas minas abandonadas apresentam 

estruturas mineralizadas muito interessantes, quer ao nível da composição mineral e sistema de 

alteração hidrotermal, quer ao nível do enquadramento geológico e estrutural. Embora inseguras, 

estas áreas mineiras permitem a realização de visitas guiadas em cortas e galerias mineiras. 

Destacam-se os casos de Preguiça-Vila Ruiva e Rui Gomes (Moura-Ficalho), Mostardeira, Mociços, 

Miguel Vacas, Bugalho e Zambujeira (Alandroal), Defesa das Mercês, Aparis, Minancos e Botefa 

(Barrancos) e Orada-Azenhas (Pedrogão). 
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