
Vezeira
O Trilho da

Rede de Percursos de Cabril



01

02

03

04

05

01
02

03

04

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Vezeira
O Trilho da

24km

1.527m

+/- 11h

Difícil

Saída da Aldeia de Fafião, passagem por um campo desportivo,
tomar o estradão em terra batida à esquerda do campo.   

Em pleno estradão, a primeira bifurcação, tomar a direcção da
esquerda, segunda bifurcação à direita. 

Fontela da Regideira, água pura, o caminho é continuo pelo
estradão agrícola, início de uma subida dura. 

Fonte do Galo, água pura, activa durante a maior parte do ano,
poderá encontrar-se seca entre Julho/Setembro.

Do lado direito apresenta-se uma área vedada, o Azeveiro, deve
ser circundado pelo estradão da esquerda na bifurcação.

Subida complexa sempre com o Azeveiro e a sua vedação à
direita, até bifurcação onde viramos à esquerda.

Cabana do Vidoal, abrigo da pastorícia e das Vezeiras de Fafião,
final do estradão, início do trilho Mariolado. 

Entrada sobre o Vale do Rio Fafião, trilho mariolado, seguir as
mariolas sempre à direita, mesmo numa bifurcação.

Ao longo do vale são inúmeras as fontes de água, esta é uma
das que nunca se encontrará seca, paisagem fabulosa. 

Marcozende, água pura, travessia complexa entre o ponto 9 e
este ponto, mariolado, mas com passagens íngremes e técnicas. 

Parte menos complexa do trilho, descida ao Porto da Laje,
hídrica da EDP, após a ponte em estradão virar à esquerda.   

Porto da Laje, local de enorme beleza, um dos épicos locais de
visitação neste trilho, 

Cabana da Touça, zona arbórea refrescante, as águas do rio
bem como a fonte de água, podem ser utilizadas. 

Zona de beleza única, set de lagoas incríveis onde descansa o
famoso escorrega da Touça, inicio da subida ao Muro. 

Zona mais complexa, mariolas pouco visíveis, ter em enorme
atenção a passagem desde o ponto 14 e o 16. Complexa. 

Sombrosas, zona labirinto com enormes matos e giestas, vista
do lado direito para as paredes escarpadas de Porta Ruivas.

Cabana das Fichinhas, pausa obrigatória para a subida
complexa do conjunto de fechas aqui presente.

Entre o Ponto 17 e 18, subida técnica mariolada das Fichinhas,
preparação para a subida à Rocalva, bastante mato na área.

Épico prado de Rocalva com vistas para a meda de Rocalva, para
a Roca Negra, fonte de água junto à cabana antiga.

Vidoirinho, uma das cabanas em uso pelas Vezeiras de Fafião,
água de fonte junto à cabana. Água durante quase todo o ano.

Estreito, área de cruzamento de vários trilhos mariolados, zona
de paisagens incríveis acima dos 1000m.  

Cabana de Prado Lã, abrigo típico de Vezeira antiga, trilho fácil
com mariolas bem assinaladas, vistas incríveis para Bicos Altos.

Pousada, local aberto com imensos cruzamentos de mariolas,
cabana emparedada pelos graníticos. 

Chã de Touro Trigo, ligação entre ponto 23 e 24 descida dura
bem mariolada. Entrada no estradão, descida fácil.

Salgueiro, local ponto de partida da Vezeira e da transumância
do gado. Cercado da Vezeira da Rés. Fonte de água.

Saída do estradão para abraçar trilho mariolado que serve de
ligação à Ponte da Pigarreira.

Ponte da Pigarreira e Lagoas do Fafião, zona mediática de uso
para banhos. Entrada no Asfalto para subida à aldeia.

Alternativa, não sair do estradão, abraçar o Rio Fafião e tomar a
Ponte de Cimento

Após Ponte em Cimento, deixar o estradão em bifurcação à
direita, e apanhar pequeno trilho novamente à direita para
visitação ao Poço Verde. Retomar novamente o estradão, subida
pesada de ligação novamente à aldeia.

www.
Vezeira.pt
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   Este é provavelmente um dos mais duros percursos do Parque
Nacional, no entanto é também um dos que oferece as mais
belas passagens de montanha e onde se sente o interior da
Serra do Gerês de forma selvagem.
   Começa na Aldeia de Fafião, e extende-se por todo o território
utilizado pela ainda actual transumância de gado. Faz passagem
na Cabana da Touça e na cabana das Fichinhas, ambas usadas
pelo feirio, tal como investe sobe Rocalva, Vidoirinho, Prado Lã e
Pousada, utilizados pela Vezeira de Fafião.
   Das diversas secções do trilho mariolado à boa moda do
pastoreio ancestral e centenário, destacamos todo o vale
afunilado do Rio Fafião onde descansam magníficas piscinas
naturais apenas disponíveis aos mais audazes, o complexo
hídrico do Porto da Laje que nasceu por volta dos anos 50, as
paredes escarpadas de Porta Ruivas e as magníficas lagoas que
descansam no seu sopé. 
   A subida às Fichinhas, que serve de ligação a Rocalva é uma
das áreas mais complexas deste trilho, normalmente composta
por áreas técnicas  de trepadas aos maciços graníticos que vão
serpenteando entre as águas das cascatas que a compõem. É
também uma área de enormes arbustos, o que obriga a que
sejam circundados prudentemente não falhando a visibilidade
sobre as mariolas. 
   A Rocalva é a área mais elevada do trilho, acima dos 1200m, a
trepada à sua meda com ou sem recurso a cordas torna este
espaço cobiçado pelos adeptos não apenas do Trekking como
também de Escalada. O caminho segue bem Mariolado até
Pousada onde a mistura de várias direcções pode criar alguma
confusão. Aconselhamos sempre o uso de GPS para o trilho da
Vezeira, não é um percurso com indicações de fácil leitura.  

Breve Introdução
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   Deixamos aqui uma lista de cuidados a ter quando efectua o
Trilho da Vezeira:

Normas de Conduta

Não se desvie do Trilho Mariolado. (Poderá
Perder-se)
Cuidado com o Gado. (Embora manso, evitar
aproximação a crias)
Evitar barulhos desnecessários. (percorra o
parque sem barulhos ou atitudes que perturbem
a paz do local)
Observar a Fauna à Distância ou com o menor
impacto possível. 
Não danificar a Flora.
Não deixar lixo para trás, seja civilizado, 
Fechar as Cancelas e Portelos.
Não fazer Lume.
Respeite e seja afável com os habitantes.
Não pernoitar em Abrigos sem autorização das
entidades locais.
Use botas de Montanha, mesmo na época alta. 
Faça uso dos contactos que lhe fornecemos em
caso de uma emergência.
Faça uso de aplicações de GPS para não se
perder.
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   Aconselhamos a visitação deste território em duas épocas
distintas, a primavera, e o outono. Poderão ser observadas
espécies selvagens como as Cabras Montês (Capra Pyrenaica
Victoriae) e o Lobo Ibérico (Canis Lupus Signatus), espécies mais
cobiçadas. Mas também existem imensas aves como são
exemplo as  Águias de Asa Redonda, a Águia Cobreira, os Grifos,
Abutres do Egipto, e com alguma raridade a Águia Real, rainha
dos céus portugueses. Os répteis são também muito comuns
nestas áreas mais recônditas da Serra do Gerês, a Víbora
Cornuda assim como a Víbora de Seoane são raras mas visíveis
entre Abril e Setembro, os  exóticos Lagartos de Água com as
suas magníficas tonalidades, o Sardão, a Rã Ibérica, a
Salamandra e o Tritão Marmoreado. Existem ainda uma enorme
quantidade de habitantes dos rios como várias espécies de
cobras de água, os escalos, as bogas, as trutas e o seu predador
natural, a lontra. Terminamos com a espécie que é mestra
também nestas paragens, e que serve de imagem ao Parque
Nacional, o furtivo Corço. As épocas menos propícias para
avistar estas espécies ou outras que existem nesta área do
Parque são o Verão. 
   A Flora é composta por majestosos carvalhos, alguns teixos,
passagens com frontais de urze e carqueja, medronheiros,
freixos, abrótegas. Na altura da primavera eclodem as Fritelárias
Nervosas e em Junho chegam os famosos Lírios do Gerês,
habitantes naturais das Fichinhas.  

Fauna e Flora
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GNR Montalegre - 276 510 300
Bombeiros V. Montalegre - 276 512 301
Bombeiros V. Salto - 253 659 444
Ecomuseu de Fafião - 276 009 140
Taxi Fafião - 925 454 500
Funcionário do Eco - 917 299 990

Contactos Úteis

Ficha Técnica
Partida e Chegada: Fafião
Âmbito: Tradicional, Cultural e Natural
Tipo de Percurso: Pastoreio/Mariolado
Tipologia: Circular
Duração de Percurso: 11h
Grau de Dificuldade: Difícil
Desnível Positivo Subida: 1527m
Desnível Negativo: 1545m
Desnível Máximo: 1272m
Desnível Mínimo: 352 
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