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MUNICÍPIO DE NISA LANÇA APLICAÇÃO INTERATIVA
EM REALIDADE AUMENTADA PARA O TRILHO DA
MINA DE OURO DO CONHAL
A Câmara Municipal de Nisa está empenhada em dinamizar os percursos pedestres

existentes no concelho de Nisa agendando para o corrente ano caminhadas que
percorrem todos os PR existentes e devidamente homologados pela Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal.

No próximo dia 10 de junho, às 9h00, acontecerá mais um evento deste desporto de
natureza na localidade de Arneiro, onde os pedestrianistas irão percorrer os 8,5 km do

Trilho da Mina de Ouro do Conhal, um percurso que pela sua beleza natural, junto às

Portas de Ródão e com uma vista sublime sobre o Conhal, associada aos elementos
disponibilizados pelo Município através da instalação de duas pontes pedonais que
atravessam o afluente do Rio Tejo e nos levam à ilha são motivos mais que
determinantes para caminhar pelo trilho.

A Câmara Municipal de Nisa pretende dignificar o que melhor tem o nosso concelho

pelo que vai lançar no dia 10 de junho, durante a caminhada uma aplicação
interativa para o telemóvel que permitirá aos visitantes uma experiência

inovadora e original em realidade aumentada, que vai acrescentando elementos
virtuais ao Trilho da Mina de Ouro do Conhal.
Através da app “Trilho da Mina de Ouro do Conhal” os visitantes serão transportados

para uma outra dimensão, na qual habitantes imaginários e virtuais os guiarão numa
experiência digital inovadora em Portugal. Personagens como o centurião “Grifus”, ti
Jaime (construtor de barcos – picareto), Grifo (ave que nidifica nas Portas de Ródão),
entre outros, serão os anfitriões que desvendam os encantos e segredos de um dos mais
emblemáticas percursos pedestres do concelho de Nisa.
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