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Descarregar Percurso GPS

O trilho da Geira percorre a parte do caminho romano (que ligava Bracara Augusta a Astorga) que se encontra dentro da
área do Parque Nacional Peneda-Gerês. Não devemos fazer confusão com o trilho da Geira existente na aldeia São
Sebastião da Geira - Chorense.Na Porta do Campo do Gerês encontramos o Museu da Geira com toda a informação
sobre esta via. Este museu é de visita obrigatória para quem visita este trilho e quer perceber toda a envolvência.
O trilho só tem umas marcações em pilares metálicos muito distanciados sem qualquer outra marca. O percurso decorre
entre a porta do PNPG no Campo do Gerês até à Portela do Homem. Infelizmente grande parte do caminho original
perdeu-se no tempo. Ficaram as marcações das milhas feitas através de pilares de pedra que encontramos junto ao
caminho.Apesar de no portal do ICNF este trilho constar como tendo cerca de 10 kms, não podemos esquecer que se
trata de um percurso linear. Assim temos
que ter outro transporte no extremo
contrário ao que iniciamos ou contar que
vamos fazer o percurso nas duas direcções
transformando o percurso em mais de 20
kms.
A parte inicial decorre nas ruas da
povoação do Campo do Gerês. Depois de
sairmos da Porta do parque seguimos em
direcção à Pousada da Juventude e a seguir
para o centro da povoação.Seguimos
depois a estrada que passa junto ao parque
de campismo de Cerdeira até ao desvio
para o estradão que passa na mata de
Albergaria (uma vergonha que numa zona
de protecção total se mantenha uma
passagem
para
a
passagem
automóvel!).Neste desvio não seguimos o
estradão, mas sim o trilho que desce em
direcção à barragem de Vilarinho da
Furnas. Cruzamos com o trilho da Águia do
Sarilhão até encontrarmos um poste
metálico com marca que nos indica que
devemos subir até ao estradão.Esta parte não tem qualquer problema e é só seguir o estradão até à ponte sobre o rio da
Macieira, junto aos antigos edifícios do centro de recuperação de aves e à casa abrigo de Albergaria. Aqui, e após
passarmos a ponte, viramos para a esquerda para passarmos nova ponte agora sobre o rio do Forno e seguirmos a
margem do rio Homem.
Passamos as ruínas da antiga casa abrigo do Académico Futebol Club (outro exemplo lamentável de que era mais
importante despachar quem lá estava do que manter o património e a historia) para continuar ao longo do rio. Mais à
frente encontrarmos a conhecida Ponte Feia e as cascatas do rio Homem. Seguimos para passarmos por mais uma
demonstração de gasto indiscriminado de dinheiros públicos: a ponte de madeira São Miguel sobre o rio Homem. Uma
estrutura completamente desajustada ao sítio e as necessidades…Seguimos o rio, agora na outra margem, para
passarmos junto às antigas casas da guarda-fiscal, memórias de outros tempos onde a necessidade de controlo das
fronteiras era uma realidade.Só nos resta percorrer a última parte do trilho até à Portela do Homem..
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