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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

TRILHO da ÁGUIA do SARILHÃO
“Sarilhão” Eagle Trail

 

GPS: 41º 45’ 01 N / 8º 11’ 49 W

Nome: Trilho da Águia do Sarilhão
Name: “Sarilhão” Eagle Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Campo do Gerês (Museu Etnográ�co
de Vilarinho da Furna)
Location: Campo do Gerês (Ethnographic Museum of Vilarinho da Furna)

Extensão: 9 kms
Lenght: 9 kms

Duração Média do Trilho: Até 3 horas
Duration: 3 hours

Grau de Di�culdade: Médio
Di�culty: Moderate
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O Trilho da Águia do Sarilhão, localizado na freguesia de 
Campo do Gerês, possui um património de fortes tradições 
culturais e etnográ�cas. Este trilho pedestre de pequena rota 
(PR), de âmbito histórico e cultural, tem uma extensão de 
9km, com cerca de 3 horas de duração e apresenta um grau 
de di�culdade médio. Estende-se por terrenos aplanados de 
um vale alargado, por onde passa o Ribeiro de Rodas, entre o 
Museu Etnográ�co e a margem esquerda da albufeira de 
Vilarinho das Furnas, sendo esta a sua extremidade norte. 
Percorre os aglomerados rurais deste antigo povoado e 
descortina, por entre os arruados estreitos, os espigueiros e 
habitações com as suas cruzes cimeiras e varandas com 
madeiramentos costumeiros abertas ao logradouro.

Do legado patrimonial ralça-se, com distinção, a Via Nova 
XVIII (Geira), com passagem pelas milhas XXVII, XXVIII e XXIX 
e pelo núcleo de padrões romanos. Nas proximidades da 
milha XXIX avultam vestígios indeléveis da trincheira do 
Campo que, na Idade Média, serviu de defesa da raia portu-
guesa nas invasões hostis. Inserido numa importante área 
do Parque Nacional da Peneda Gerês, este trilho aproxima-se 
de outros locais de interesse, como a fraga do Sarilhão, a 
Mata Nacional de Albergaria e a extinta aldeia comunitária 
de Vilarinho das Furnas.

Landscape and Cultural Explanatory Course

The “Sarilhão” Eagle's Trail is located in a parish called Campo de 
Gerês, and owns a cultural and etnographical strong traditions 
heritage. This pedestrian trail of small route (PR), of cultural and 
historical ambit, extends for 9km, with 3 hours lengh ans also is of 
medium di�culty. It extends for plain land of a wide valley, where 
runs a small river- “Ribeiro de Rodas”, between the Ethnographic 
Museum until the left bank of Vilarinho das Furnas lagoon, which is 
its northern border. It extends trhough rural aglomerates of this 
ancient village and it glimpses, among the narrow streets, the 
granaries and houses with their crested crosses and usual wooden 
balconies opened to the “logradouro”- free ground near the 
houses.

From the heritage legacy, we stress distinctively the “Via Nova XVIII” 
with passage through XXVII, XXVIII and XXIX miles and through the 
centre of the roman stone monuments. Near the XXIX mile, raise 
the indelible vestiges of a shelter-trench in Campo which in the 
Middle Age defended the Portuguese against hostile invasions.

Set in an important area of the National Park of Peneda Gerês, this 
trail is near from other interest places such as the “Sarilhão” cli�, the 
Albergaria National Woods and from the communitarian village 
Vilarinho das Furnas.

TRILHO da ÁGUIA DO SARILHÃO


