Saia para norte, em direcção à Barragem de Vilarinho das
Furnas, virando à direita no primeiro entroncamento, em direção á Mata
da Albergaria. Circule com cuidado, porque a estrada é estreita e em terra
ao longo de 8km e por vezes o piso está em mau estado.
Depois de andar 4,5km, junto da primeira ponte em madeira,
encontra a milha XXXI da Via Romana que ligava Braga a Astorga. Vá
atento porque passará depois pela milha XXXII e pode observar em
ambas os marcos miliários. Quando chegar à segunda ponte de madeira,
esta sobre o Rio Maceira, pare para apreciar o local.
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A par�r do entroncamento com estrada em terra, seguindo a
estrada de asfalto em direção à Vila do Gerês, cerca de 500 metros
adiante, vai passar num bonito bosque de faias. Mais adiante, chegará à
Portela de Leonte, onde há uma casa desabitada. Explore um pouco as
imediações, pois pode abastecer de água potável na bica que cai no
tanque, ver os currais que ainda hoje são usados pelas vezeiras e
observar um carvalho com mais de 500 anos (Quercus robur). O carvalho
situa-se entre a casa e o curral do lado Norte.
Vá com cuidado, agora é sempre a descer até à Vila do Gerês,
com curvas muito apertadas e com trânsito. Na Vila do Gerês, visite a
Colunata, onde nasce a famosa água termal do Gerês.
No regresso, sugerimos que venha pela montanha, pela
estrada que serpenteia a encosta. Vão ser 8 km a subir, o que obriga a
uma gestão do esforço. Na parte alta da montanha, vai encontrar um
pequeno parque de merendas, num entroncamento. Ali é habitual haver
água, caso o Verão não seja muito seco e no outro lado da estrada,
mesmo em frente da fonte, temos um lindo bosquete de pilriteiros
(Crataegus monogyna).
Agora será fácil, descendo até Campo do Gerês. O ﬁnal da
descida coincide com um cruzamento com um cruzeiro no meio.
Observe o marco miliário que suporta a cruz, corresponde à milha XXVII
da Via Romana. Se ainda não �nha reparado antes, mesmo em frente do
Cruzeiro temos o Núcleo Museológico de Campo do Gerês, com o Museu
de Vilarinho das Furnas, o Museu da Via Romana e uma exposição sobre
o Parque Nacional. Merecem a sua visita, talvez noutro momento mais
oportuno.
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Terá seguidamente uma rampa que o leva até à estrada
asfaltada que liga a Vila do Gerês à fronteira da Portela do Homem. Caso
se sinta com ânimo, vá até à fronteira e regresse pelo mesmo caminho,
fará na ida e volta mais 5,2km e terá oportunidade de visitar a linda
cascata do rio Homem.
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Exit the campsite heading north, towards Vilarinho das Furnas,
turn right on the intersec�on headind to Mata da Albergaria. Be careful,
this is a 8 km narrow dirt road with the surface in poor condi�on at some
points.
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A�er 4,5km, near the wooden bridge, you’ll ﬁnd mile XXXI
from the roman road that connected Braga to Astorga. You will also pass
mile XXXII and you can observe some mile stones on both of them. When
you reach the second wooden bridge, this one over river Maceira, take
some �me to enjoy this place.
Next you have the ramp that leads you to the asphalt road that
connects Gerês to the border “Portela do Homem”. In case you feel up to
it, turn to the le� and take a detour of 5,2km (round trip) to go up to the
border, and you will have the opportunity to see the beau�ful waterfall of
river Homem
From the intersec�on of the dirt road with the asphalt road,
follow the asphalt un�l “Vila do Gerês”, a�er 500m you will enter a
beau�ful Beech wood . Further on you will reach “Portela de Leonte”,
where there is a unhabitad house. Explore the area, you can ﬁnd fresh
water on the fountain that ﬁlls the tank and watch the “currais” that
serves as pasture area for the herd, observe the old oak (Quercus robur)
that is situated between the house and the “curral” on the north side, it
is over 500 years old.
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From now on is always down the hill to “Vila do Gerês”, be
carefull the road has lots of sharpe curves and traﬃc. When in “Gerês”
visite the “colunata”, in here you can ﬁnd the springs of the famous
thermal waters of Gerês.

10

Parque Cerdeira

Mata de Albergaria

9

8

Cavalo selvagem Garrano
Garrano wild horse
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1 Milha XXXIII
Mile XXXIII
2 Cascata do Rio Homem
Waterfall Rio Homem
3 Bosque de faias
Leonte Breech wood
4 Carvalho de Leonte
Old oak
5 “Miradouro”
Sight seeing point
6 Cascata de Leonte
Leonte waterfall
7 Miradouro
Sight seeing point
8 Miradouro
Sight seeing point
9 Bosque de pilriteiros
Hawthorne wood
10 Museu
Museum

We suggest that you return through the mountain, taking the
road that snakes along the slope. There will be 8km up the hill wich
implies eﬀort management. At the higher place in the mountain you will
ﬁnd a small picnic area at the intersec�on. In here, usually you can ﬁnd
water, even during summer �me. Facing the fountain we have a beau�ful
hawthorn (Crataegus monogyna) grove.
From now on it is an easy way to Campo do Gerês. At the end
of the descend, you will ﬁnd a crossroads with a crossaisle in the midle.
Observe the milestone that supports the cross and coincides with mile
XXVII from the Roman Road. Right in front of the crossaisle there is the
Museological Nucleus of Campo do Gerês, wich includes the Museum of
Vilarinho das Furnas, the Museum of the Roman Road and an exhibi�on
about the Na�onal Park Peneda-Gerês.
Maybe some other �me you can consider a visit, it is really
worth it.
Resume the road and return to Parque Cerdeira.

