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Nome: Trilho da Geira
Name: Geira (Roman Road) Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: São Sebastião da Geira - Chorense

TBR

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Location: Village São Sebastião da Geira - Chorense

Extensão: 9,5 kms
Lenght: 9,5 kms

Duração Média do Trilho: Até 4 horas
Duration: 4 hours

Grau de Diﬁculdade: Médio
Difficulty: Moderate

VIANA DO
CASTELO

PORTO
Eposende
Barcelos

Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”
Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

GPS: 41º 41’ 47 N / 8º 17’ 54 W

TRILHO da GEIRA
Geira (Roman Road) Trail

TRILHO da GEIRA
O Trilho da Geira, um percurso pedestre de pequena
rota (PR), de âmbito histórico e paisagístico, apresenta uma extensão de 9,5 km, com um tempo de
duração de 4 horas, sendo o grau de dificuldade
médio. Este percurso alonga-se pelos caminhos
agrícolas das freguesias de Chorense e da Balança,
que encerram em si vestígios históricos de elevado
interesse turístico e cultural. Esse interesse advém,
sobretudo, da existência de marcas da atividade
romana, a Geira e as Milhas: XV, no sítio de Cantos ou
Bico da Geira, XVI no lugar do Penedo dos Teixugos,
XVII junto à ribeira de Cabaninhas, XVIII Mutatio Saliniana, na Chãos de Vilar. O conjunto de miliários reunidos nas referidas milhas patenteiam epigrafia a homenagear imperadores da época.
O interesse da mesma região pode, obviamente,
estender-se ao ambiente arquitetónica das aldeias
típicas em granito, onde subsiste um ambiente rural
bastante acolhedor e ao ambiente físico e natural que
é facilmente perpetível em muitos dos locais do
trilho.
Landscape and Cultural Explanatory Course
The Geira Trail is a pedestrian trail of short route (PR) of
landscape and historical ambita extending for 9,5 km,
taking four hours to cover and being of medium difficulty.
Its outline runs through agricultural paths at Chorense
and Balança parishes, containing highly interesting
touristic and cultural vestiges. This interest follows the
existence of Roman Activity Signs as well as the Geira
(Roman Road) and the Miles: XV, at “Cantos” or “Bico da
Geira”, the XVI, at “Penedo dos Teixugos”, nex to the
“Cabaninhas” stream and the XVIII Mutatio Saliniana, at
“Chãos de Vilar”. The whole milestones joined at the mentioned miles expose the epigraphy honouring the romab
emperors.
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The architectonic environment from the emblematica
granitic villages where a quite welcome atmosphere still
continues and the easily perceptible physical and natural
sphere compose the main interest marks of the trail and
of the region.

227 m

Perﬁl longitudinal

Longitudinal outline

9,5 kms

