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1. As coordenadas

Sob o mote do ordenamento: escalas e
temas, apresentamos aqui o testemunho refle-
xivo da nossa participação no Plano Director
de Salvaguarda da Geira Para Candidatura a
Património da Humanidade – Traçado por
Terras de Bouro da Milha XIV à Milha XXXIV,
(Câmara Municipal de Terras de Bouro,
Janeiro de 2006), a propósito do estudo parce-
lar que tivemos o ensejo de coordenar1 em
sede da GeoAtributo2, uma empresa de con-
sultadoria, planeamento e ordenamento do ter-
ritório de Braga, liderada e constituída maiori-
tariamente por jovens geógrafos, alguns que
haviam sido nossos estudantes na licenciatura
da Universidade do Minho. Mais do que a gra-
tificante oportunidade para apoiarmos e apren-
dermos com a afirmação autónoma e compe-
tentemente reconhecida dos colegas em início

de carreira, sempre pudemos confrontar alguns
dos grandes reptos que diariamente nos asso-
lam, ao aprofundar a relação do processo de
ensino-aprendizagem com as demandas pro-
fissionalizantes que crescentemente se colo-
cam à docência.

O Plano Director de Salvaguarda da
Geira (PDSG), no contexto técnico mais ime-
diato, de entre diversas iniciativas necessárias
à sua compreensão, foi antecedido pela decla-
ração conjunta do Parque Nacional da Peneda
Gerês (PNPG) e da Câmara Municipal de 
Terras de Bouro (CMTB), conducente à apre-
sentação da Proposta de Classificação da 
Via Romana XVIII do Itinerário de Antonino
(Geira), no seu traçado por Terras de Bouro –
da Milha XIV à Milha XXXIV – (CMTB/
PNPG, Setembro de 2001) e da candidatura da
CMTB – A «Geira» na Serra do Gerês – Pro-
jecto de Valorização Patrimonial e Divulga-
ção da Via XVIII – Amares e Terras de Bouro
(Portugal) a Lobios e Bande (Espanha) – ao
Programa INTERREG III-A, (1ª convocató-
ria), Terras de Bouro, 2002.

Deverá, pois, ser a partir do reconheci-
mento nacional do valor de excepção do pre-
sente património viário, de origem romana, e
do seu potencial no desenvolvimento, enrique-
cido pela cooperação transfronteiriça, que se
deverá enquadrar o PDSG enquanto instru-
mento de prossecução dessa estratégia.
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A proposta de classificação como Monu-
mento Nacional do tramo português da Geira,
que desde logo contou com o apoio da enti-
dade tutelar, o Instituto Português do Patrimó-
nio Arquitectónico (IPPAR), vem dar sequên-
cia ao escol de estudos e investigações origi-
nários no Século XVIII, com a obra de Jeró-
nimo Contador de Argote, ou mesmo antes, se
avocarmos a hipótese destes terem sido basea-
dos nos trabalhos precedentes do clérigo Matos
Ferreira3. Todavia, será, sobretudo, a partir dos
estudos epigráficos do Padre Martins Capella
(1895), ao investigar em pormenor os marcos
miliários de toda a região, que se passou a
identificar o valor arqueológico universal da
Geira. Por decreto de 16 de Junho de 1910, a
denominada «série de miliários Martins Capela»
foi reconhecida como Monumento Nacional.
Mais recentemente diversas investigações,
como as de Amaro Carvalho da Silva, Fran-
cisco Sande Lemos e António Martinho Bap-
tista, no trajecto português, e António Rodriguez
Colmenero, Caamano Gesto (tramo galego) e
Justiniano Rodriguez (tramo leonês), estas
últimas do lado espanhol, contribuíram para
aprofundar o conhecimento da presente via
romana e apoiar a sustentabilidade da proposta.

Por seu turno a candidatura subsequente de
A «Geira» na Serra do Gerês (GSG) ao
INTERREG III-A, uma iniciativa da CMTB
(chefe de fila), em parceria directa com a
homóloga de Amares e as autarquias galegas
de Lobios e Bande, que formaram a base terri-
torial da propositura, às quais se juntaram
várias entidades do âmbito local ao internacio-
nal e do institucional ao associativo4, consti-

tuiu o suporte operativo que produziu o PDSG.
Tendo então por base a presumida classifica-
ção no âmbito do património Cultural, a pro-
posta de candidatura avançou com a garantia
da classificação ambiental, decorrente de uma
grande parte do objecto em apreciação se inte-
grar nas áreas protegidas do Parque Nacional
da Peneda-Gerês/Parque Natural da Baixa
Limía – Serra do Xurés. Como grande objec-
tivo desta candidatura propunha-se a criação
de uma plataforma de oferta turística e cultu-
ral diversificada, assente na valorização, pro-
moção e divulgação da Geira como conjunto
patrimonial inserido numa paisagem privile-
giada5.

De facto, seria então, a partir das diversas
acções específicas que viriam a ser propostas,
desde a conservação do património arqueoló-
gico, a construção de equipamentos de apoio,
passando pela produção de conteúdos infor-
mativos, até à elaboração de estudos especia-
lizados, que se viria a especificar o projecto 
de «plano director para a Geira, para orde-
nar e qualificar a sua envolvente, tendo em 
vista uma futura candidatura a Património 
da Humanidade»6. Foi introduzido assim um
alcance significativamente mais amplo e ambi-
cioso ao projecto.

A rematar, saliente-se ainda que a candida-
tura ao programa europeu assumiu desde logo
a estreita relação entre o «plano director» e a
preservação/reabilitação do património, abran-
gendo tanto a grande escala como o arranjo
paisagístico. Constituindo-se deste modo como
um efectivo contributo para a preservação dos
recursos ambientais e patrimoniais7 que, toda-
via, de acordo com os seus subscritores, cons-
tituía requisito imprescindível à satisfação das
condições de coerência exigidas pelos objecti-
vos e princípios consagrados no programa
europeu INTERREG III-A.
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2. A escala e o tema 

O ponto de partida do Plano Director para
a Geira assenta no princípio substancial da
salvaguarda, restauro e reabilitação de uma via
romana, denominada a Via Nova, classificada
e descrita no Itinerário de Antonino como a
XVIII, [que] saía de Bracara Augusta (Braga-
-Portugal), para Asturica (Astorga – Espanha)
a cerca de 215 milhas e foi aberta sob a dinas-
tia dos Flávios8 (segunda metade do século I
d. C.) como passo importante no processo de
romanização do território do Noroeste penin-
sular9. Tal como a matriz documental o elu-
cida trata-se de uma estrada cuja memória
cognitiva mais recôndita se perspectiva sob
um fundamento itinerário. Isto é, reportando-
-nos ao étimo, Itinerarius, sobressai a ideia
forte de caminho ou viagem, podendo mesmo,
como se induz do significado atribuído ao
escritor latino Ammianus Marcelinus, afigu-
rar-se como o sinal para partir10.

Por tal, também nós adoptámos esta asso-
ciação como o mote de arranque, tendente à
definição de um esquema conceptual de abor-
dagem ao Plano Director de Salvaguarda da
Geira (PDSG), centrado na busca de uma
perspectiva dinâmica de valorização da ideia
de movimento e relação. Diga-se, uma ideia
prevalecente de sincronia que deverá integrar
não só a própria natureza propiciadora da des-
locação no território, como, também, tratando-
se de uma estrutura arqueológica a caminho da
extensão bimilenar, a imaterialidade sugestiva
de uma viagem no tempo. Neste último, porém,

mais do que fazer cumprir o conceito neo-con-
servacionista, imposto pelas circunstâncias
estilísticas prevalecentes – hoje em dia tão
exaustivamente representado pela expressão
museológica da animação/dramatização histó-
rica, que se acena, sobretudo, para quem,
vindo de fora, o turista, se depara com o impe-
rativo de ter de consumir uma gama de produ-
tos pré-formatados – admite-se como mais
adequado a oferta de uma ambiência temática
mais discreta e subtil, convidativa à desco-
berta, à retenção e à vivência de quem a usu-
frui. Perspectiva-se, pois, a integração do visi-
tante por contraposição à captação do turista
recolector. Busca-se, enfim, uma atractividade
extensiva, diversificada, com períodos alarga-
dos de pousio, que tome como ideal inspirador
a impressão da paisagem exterior rumo a uma
sugestão de viagem interior.

Partiremos, pois, do princípio de que o
movimento a ser gerado na [e pela] Geira
possa constituir uma ideia transversal e aberta,
que se mobiliza a partir de dentro. Isto é, das
populações que a detêm, afirmando-se como
um projecto em permanente devir. Um desíg-
nio de contemporaneidade. Mais ainda do que
o aproveitamento de um mero recurso endó-
geno que se vai exaurindo, ainda que sustenta-
damente por pequenos débitos, a Geira, tal
como a poderemos conceber deverá, antes do
mais, afigurar-se como um referencial identi-
tário das suas gentes e do território que trilha.
Só assim será genuína para beneficiar da sus-
tentabilidade que se almeja.

Por tudo isto, face à emergência e oportu-
nidade que agora se equaciona, de implemen-
tar um instrumento operativo como é um
Plano Director, ainda que circunscrito à servi-
dão administrativa do Município de Terras de
Bouro, há que considerar como ponto prévio a
todos os considerandos possíveis, o dever de
acautelar o alcance mais elementar da susten-
tação física da Geira, designadamente quanto
à sua salvaguarda, reabilitação e potenciamento.
Ou seja, a integralidade ao longo do seu tra-
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Irmão – Editores, Porto, 1961, p. 516.



çado e da rede de comunicações que ainda hoje
estabelece. Daí que os horizontes expectantes
que sustentam as presentes sinergias só farão
sentido se, de facto, esta for considerada à escala
supramunicipal (Braga e Amares), nacional e
internacional (Norte de Portugal/Galiza). O
conceito de Geira pode bem servir, num sen-
tido alargado, de «espinha dorsal» de um terri-
tório unido pelo desenho do seu traçado.

3. O Plano Director

O Plano Director, enquanto plano de ten-
dência e não um plano de execução11, deverá
articular e sobrepor-se a todos os demais planos
e regimes de condicionamento territorial já
existentes. Mais do que um plano estratégico,
embora também pertinente e, quiçá, subsequen-
temente imprescindível, deverá obter uma
expressão física ainda que genérica ou pouco
detalhada da área de intervenção, tanto mais
reconhecida quanto a pertinência de acautelar
e definir medidas inadiáveis de consolidação e
salvaguarda da área-objecto. O Plano Direc-
tor estabelece, pois, as directrizes territoriais
gerais, a partir das quais devem ser desenvol-
vidas directrizes mais específicas.

Nele se distribuem geograficamente os usos
prioritários do solo, assinalando as áreas que
devem ser objecto de delimitações específicas,
tais como as medidas de protecção de recursos
naturais, do meio ambiente e do património
histórico/artístico. De igual modo devem estar
contempladas as orientações relativas à defini-
ção e contenção dos principais aglomerados
existentes, às suas linhas e tipologias de expan-
são; aos equipamentos colectivos directamente
relacionados com as medidas de valorização
da via e indirectamente com as necessidades

estruturais do bem-estar das populações; devem
ainda ser referidas as infra-estruturas básicas –
vias (consolidação da via, drenagem, etc.),
saneamento de efluentes e pluvial, abasteci-
mento de água, gás, comunicações e os diver-
sos tipos de cablagens e entubamentos, hoje
em dia, tão imperativos.

Podendo recorrer de um modo mais ou
menos explícito ao zoning, admitindo até que
este se possa constituir como o principal ins-
trumento de acção do plano, no modo como
cada uma das áreas adstritas a diferentes usos
se sujeitam à aplicação de regulamentação
específica, o zonamento permite, assim, maxi-
mizar uma visão funcionalista e mais especia-
lizada do plano.

O Plano Director visa assim conceber um
modelo territorial como expressão sintética 
da ordem territorial desejada ou proposta, e o
modo como esta deverá acomodar o desen-
volvimento ulterior do planeamento e das polí-
ticas do território a implementar. Daí que, o
Plano Director pode constituir igualmente uma
base de referência conducente à indagação da
auto-imagem da Geira e, simultaneamente, pro-
porcionar o sinal para partir, desde a esfera
municipal, para se proceder à reflexão sobre o
próprio projecto e à consumação das grandes
finalidades que irão ser equacionadas a jusante,
sobretudo, quando se vier a discutir a eventual
viabilidade de uma candidatura a património
da humanidade.

3.1. A Geira

A Geira ou também denominada Jeira,
relatada por Via Nova, como já referimos, des-
crita no itinerário de Antonino, onde é classi-
ficada como Via XVIII, unindo as cidades
Augustas12 de Bracara e Astúrica, ao longo
das cerca de 215 milhas (c. de 318Km’s), foi
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edificada no correr do Século I DC. Partindo
de Bracara Augusta13, em território portu-
guês, até à Portela do Homem (milha XXXIV
– c. 50 Km’s), compreendendo o atravessa-
mento dos municípios do Distrito de Braga –
Braga (desde o miliário urbano «0», passando
pelos lugares de Montariol, Pinheiro, Adaúfe,
Santa Lucrécia de Algeriz, lugar da Estrada até
à Ponte do Porto); em Amares (entre Paredes
Secas (milha XII) e Santa Cruz (milha XIV),
ao longo de c. 3,5 Km’s) e Terras de Bouro (o
tramo que, sendo o objecto do presente estudo,
mereceu maior detalhe), – entra em Espanha
pela referida portela, cruzando as regiões pro-
vinciais de Orense/Galiza e León, passando
pelos municípios de Lobios, Lobeira, Bande,
Sandias, Xunqueira da Ambía, Maceda, Mon-
tederramo, Castro Caldelas, Tribes, a Rúa, Barco
de Valdeorras, Cacabelos, Ponferrada, Bem-
bire e Astorga.

Via de circulação exclusiva entre Braga e o
seu hinterland Nordeste, e ligação mais rápida
à Galiza até à segunda metade do século XIX,
acrescentou por cerca de mais cem anos o pri-
vilégio da circulação supra local em alguns
dos seus principais tramos, aglutinando ainda
hoje, em muitas circunstâncias, as microdeslo-
cações vicinais entre os pequenos aglome-
rados, os terrenos de cultivo, os pastos e as 
bouças que a bordejam.

Verdadeira estrada da Antiguidade Clás-
sica, a Geira preservou admiravelmente a sua
estrutura ao longo das diversas tranches histo-
riográficas por que passou, pelo que a dimen-
são temporal que conserva, mais do que a sua
matriz romana imperial, cruza a Idade Média,
Idade Moderna e afirma, do ponto de vista
patrimonial, as manifestações de uso pré-
moderno do período Contemporâneo, sobre-
tudo, as que se inscrevem nos domínios das
expressões antropogeográficas e arquitectó-
nicas.

O alinhamento estrutural da Geira, em ter-
ritório nacional, evidencia uma orientação pre-
dominante no quadrante Sudoeste-Nordeste,
traçado que, antes de tudo, revela um pro-
fundo decalque à morfologia estrutural domi-
nante, isto é, ao alinhamento dos principais
relevos, vales e cursos de água do Noroeste
português.

Exibe um percurso sinuoso estreitamente
adossado aos contornos movimentados da
topografia, assente em solos de natureza gra-
nítica dotados de uma abundante cobertura
vegetal, que, todavia, não escamoteia a evi-
dência resultante da formatação de uma malha
hidrográfica densa e bem disseminada que 
é alimentada pelo divulgado regime pluvial
intenso.

Consubstanciada ao longo de um itinerário
de meia-encosta, pouco declivoso, generica-
mente ascendente desde Amares até à Portela
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acessos radiais distintos de e para a cidade.
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do Homem, dos 400 aos 750 m14, ou seja, um
desnível de 350 m de altitude ao longo de
cerca de 33 km, a Geira percorre os contrafor-
tes das serras Amarela, Gerês e Larouco.

No plano material do cursus publicus, além
do serpenteante leito de percurso, cuja realidade
apresenta as mais diversas situações, tanto na
aparência como na substância, quer do leito de
circulação, quer do seccionamento, constata-se
que a sua reconstituição/restituição é susceptí-
vel de poder vir a ser integral. De facto, ainda
que alguns quantos reduzidos tramos possam
ser conjecturáveis, isto é, suscitem dúvidas
quanto à matricialidade da origem, por se
detectar uma bifurcação pontual, ou ainda, que
o posicionamento das referências possam trair
a razão, a Geira afirma-se claramente como
uma composição toda ela coerente e, contudo,
sempre possível de resgatar. Na realidade, esta
vai além da patrimonial dominialidade pública
da faixa de circulação e do ancestral direito de
passagem. O património edificado da Geira que
directamente lhe respeita, tal como o lajeado
do pavimento, os 134 marcos miliários inven-
tariados só em território nacional (A. Carvalho
da Silva, 1997), os muros de suporte, as obras
de arte (pontes, lajes, calçadas, etc.), as pedrei-
ras, os testemunhos dos equipamentos de apoio
como as mutationes, as estruturas fortificadas
e as construções, tudo junto é parte inalienável
da compreensão e essência da Geira. Além do
mais, no plano imaterial, a Via Nova constitui
um itinerário identitário de união e contacto
dos povos da região. Faz parte do seu imagi-
nário colectivo. Mesmo no plano do imedia-
tamente palpável, recorrendo aos elementos
construídos de épocas posteriores, sobretudo,
os grandes trabalhos da pedra, confrontamo-
-nos com a evidência viva da perenidade das
técnicas de manufactura, do património cogni-
tivo referenciado ao saber fazer e ao saber ser

colectivos. Por fim temos ainda a referência a
um tópico relativo ao domínio erudito, con-
substanciado no verdadeiro livro aberto da his-
tória, que constitui o conhecimento patente nas
diversas epígrafes miliárias, desfolhando a
escrita latina ao longo de todo o percurso.

3.2. Fazer-se ao caminho: 
estrutura e metodologia

A base sectorial de trabalho atribuída à
equipa da GeoAtributo, de algum modo cha-
mada a desempenhar uma função de charneira,
pelo contexto que desempenhou no arranque e
pelos conteúdos que lhe foram consignados,
partilhou a sua intervenção com equipas das
áreas da arqueologia, arquitectura, ecologia
(biologia/geologia), história, antroponímia,
tendo o processo vindo a ser coordenado por
um arquitecto convidado e, naturalmente, pelo
engenheiro-civil responsável da CMTB.

À equipa de geógrafos, incontornavelmente,
couberam as abordagens integradoras da con-
cepção e articulação dos suportes cartográfi-
cos; o enquadramento geo-humano da área-
-alvo, designadamente a caracterização bio-
física natural/antrópica e a análise social; a
inventariação e limites dos índices legais e das
servidões; bem ainda uma abordagem ao nível
da avaliação/diagnóstico da paisagem, como
recurso face a uma imponderabilidade de última
fase.

Tomados em consideração os estudos e rela-
tórios já anteriormente referidos, tratava-se de
dar seguimento ao aprofundamento do conhe-
cimento e da sustentabilidade de algumas ideias
consideradas à priori em sede do promotor,
aproveitando, naturalmente, os debates que se
efectuaram nos encontros de trabalho conjunto
com as restantes equipas integrantes do PDSG.

O principal objectivo do presente docu-
mento sectorial consistiu na definição dos ele-
mentos orientadores e de suporte destinados à
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salvaguarda da Geira e da sua área envolvente,
numa perspectiva de preservação, conserva-
ção, valorização e, por vezes, até de evocação
de todo o património natural e cultural a ela
associado.

As três primeiras fases do documento cor-
responderam a uma caracterização, avaliação e
diagnóstico da paisagem ao longo do percurso
da Geira e área envolvente. Com recurso a um
Sistema de Informação Geográfica (SIG), con-
siderou-se uma faixa (buffer) de 500m em
redor do traçado que teve a ver com questões
de caracterização e projecção de propostas
assentes na área de contacto e na paisagem
envolvente da Geira.

A última fase do trabalho respeitou ao rol
de propostas que decorreram do cruzamento
da informação contida nas fases anteriores e
da que se pretendia ver implementada, no sen-
tido de atingir o objectivo do presente docu-

mento. Assim, seriam elencadas uma série de
propostas, umas mais directamente relaciona-
das com as questões ligadas directamente ao
zonamento, em termos de condicionamento e
ordenamento de usos e espaços, outras dizendo
respeito a um conjunto de acções/medidas
importantes a considerar, tanto relativamente
ao traçado da Geira como espaço canal e
infra-estrutura, como aos aspectos relaciona-
dos com a paisagem e sua abordagem futura. 

Com este intuito foi elaborada uma pro-
posta de estrutura ecológica, seguida da expli-
citação de «directivas de intervenção», das
quais se descrimina a Geira em diversas pers-
pectivas, como: infra-estrutura; «produto»
turístico e pedagógico; meio de ordenamento
dos núcleos populacionais; elemento de hie-
rarquização do espaço canal; objecto de moni-
torização; e alvo de planeamento e ordena-
mento.
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Mais do que a estrutura física circunscrita
da via romana e das margens imediatas que lhe
estão directamente associadas, o potencial con-
siderado só faz verdadeiro sentido se indisso-
ciavelmente ligado ao enquadramento paisa-
gístico que a suporta. Uma vez caracterizada a
área em estudo percebe-se que o rasgo do vale
do Homem se impõe como uma determinante
ambiental ampla e, sobretudo, de forte impacte
visual, circunstância que susceptibiliza o tema da
paisagem como um domínio central do PDSG.

Finalmente, recorrendo a fontes institucio-
nais de vários formatos e natureza, o decurso
do projecto incidiu tanto sobre o trabalho de
campo (Novembro de 2005) como o de gabi-
nete. Sem ferir de contradição a atitude inicial
de reflexão e indagação da problemática da
Geira, não só perante os desafios que hoje se
lhe colocam, mas também aqueles que são
derivados da instrumentalidade que um plano
director sempre vai solicitando, optámos por
tomar uma estratégia de abordagem eivada de
algum espírito de emergência.

3.3. Ensaios e propostas

Solicitados enquanto equipa de trabalho a
ensaiar um enunciado de «propostas», melhor
dizendo, a apontar rumos orientadores e possí-
veis enquadramentos de prospecção directiva
para uma abordagem à Geira, ainda que pro-
cedentes de uma perspectiva sectorial, tendo
sido entretanto formulados, aguarda-se pelos
desenvolvimentos decorrentes da necessária
síntese.

A primeira parte das propostas adveio do
próprio conceito de Geira como elemento estru-
turante da paisagem e tem a ver com a defini-
ção de áreas de condicionantes de usos, rela-
cionados com a estrutura ecológica. Daqui deve
resultar a elaboração de uma proposta carto-
gráfica de ordenamento e respectivo regime de
usos, práticas e tipologias de ocupação do
espaço, que terá como objectivo a salvaguarda
da paisagem envolvente da Geira (através de
condicionantes) e evocação e requalificação
paisagista (através do ordenamento).
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A segunda parte das propostas está então
ligada às questões específicas da Geira podendo
ser divididas em:

• Geira como infra-estrutura;
• Geira como «produto» turístico e peda-

gógico;
• Ordenamento dos núcleos populacionais;
• Hierarquização do espaço canal;
• Monitorização;
• Instrumentos de planeamento e ordena-

mento.

Sem, naturalmente dispor do contexto e do
espaço que a explanação do seu conteúdo exi-
giriam, ficar-nos-emos por um sintético enun-
ciado.

– A estrutura ecológica
É expectável da parte das acções de ordena-

mento do território que estas produzam resul-
tados objectivos, como a definição de áreas/
zonamentos de uso/ocupação, bem como os
termos desses condicionamentos. Neste caso
recorreu-se ao uso da definição de estruturas
ecológicas como conceito promotor da susten-
tabilidade da paisagem recomendável e exe-
quível para a nossa escala municipal15.

A estrutura ecológica deve assentar, antes
de qualquer definição da localização das acti-
vidades humanas, na preservação das estrutu-
ras fundamentais da paisagem que asseguram
o seu funcionamento ecológico, através dos
sistemas que envolvem os factores de ambiente
(ar, água, solo, vegetação, fauna, etc.) (…) um
sistema de transformação que comporta leis
enquanto sistemas (por oposição às proprie-
dades dos elementos) e que se conserva ou se
enriquece pelo próprio jogo das suas trans-
formações, sem que estas tendam para fora

das suas fronteiras ou façam apelo a elemen-
tos exteriores (Magalhães, 2001).

No contexto definiram-se dois níveis de
estruturas. Um nível I (de máxima protecção),
correspondente praticamente à maior parte da
área total do canal buffer de 50m de secção em
torno do trilho da Geira, garante firme de uma
atitude de afirmação preservacionista, cuja
principal função se reporta à conservação e
reabilitação dos valores naturais e culturais
presentes, e um denominado nível II (de pro-
tecção e conservação específica), dizendo,
sobretudo, respeito aos núcleos populacionais
e contextos urbanos a proteger/valorizar no
âmbito da Geira.

– A Geira como infra-estrutura
Na senda do ensaio das principais priorida-

des empiricamente detectadas no estudo e 
no contacto avaliativo/diagnóstico do PDSG,
perspectivaram-se uns quantos domínios de
intervenção apelativos de emergência.

O primeiro, perspectivando a Geira a
partir da sua asserção como infra-estrutura,
justifica, antes de mais que, ao longo das suas
três dezenas de quilómetros, se proceda a um
exaustivo, quanto rigoroso, levantamento do
estado/condição da consistência viária, tendo
em conta a diversidade da sua sujeição pro-
longada tanto aos agentes naturais como os
humanos.

Partindo da acção elementar de reconheci-
mento do próprio trilho, detecta-se a necessi-
dade de se proceder à sua reconstituição cog-
nitiva e viária. Havendo espaço para todas as
situações recomendou-se que as propostas
deveriam incidir no âmbito de 4 ordens direc-
tivas: Conservação, Reabilitação, Evocação e
Citação.

A primeira, a mais óbvia, diz respeito à
necessidade de implementação de um sistema
permanente e sistemático de conservação de
toda a via, do qual a dimensão monitorização
(de que falaremos adiante) deverá desempenhar
um papel central. Diversas situações foram refe-
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renciadas como necessitando de obras de manu-
tenção, algumas de carácter urgente, para que
o trilho permaneça consolidado e reconhecí-
vel. As acções que, em seguida se propõem,
visam essencialmente proceder ao avivamento
do próprio trilho. De um modo muito sucinto
compreendem: a limpeza da vegetação nas
bermas, nos taludes e remoção de resíduos flo-
restais; nivelamento e terrapleno da plataforma
em alguns tramos; consolidação dos muros de
suporte e dos taludes marginantes; interven-
ções de drenagem; e, concepção de um pro-
grama de natureza cívico-educacional promo-
tor do envolvimento e adopção de medidas,
comportamentos, atitudes e acções de compro-
metimento das populações locais com a Geira,
nos domínios da sua protecção, vigilância e
monitorização.

A segunda, reabilitação, desenvolve-se ao
nível da recuperação do leito de circulação que
se encontra degradado, solicitando desta forma,
intervenções mais complexas que as acções
anteriores, a saber: reposição da pavimentação;
restauro/reconstrução dos muros de suporte e
taludes; reutilização de saibreiras; e recupera-
ção das pontes (em curso).

A terceira, mais adaptada à particularidade
do objecto que as anteriores, denominada de
evocação, reporta-se à sinalização reconstitu-
tiva de troços de percurso em locais onde não
seja já perceptível o traçado da Geira, em 
particular, nos espaços mais sujeitos à acção
antrópica do tempo. Dela fará parte a constru-
ção efectiva do leito de circulação, acrescen-
tando, em algumas situações, se for cenica-
mente recomendável, a colocação de calçada
em pedra lageada. De igual modo se poderá
equacionar a reconstituição das referências
miliárias, através da relocalização dos marcos,
em termos de distâncias correctas, admitindo,
em casos excepcionais, devidamente avaliados
quanto aos seus diversos impactes, o recurso
ao uso de réplicas.

Por último, a quarta ordem directiva, a Cita-
ção, mais discreta que as anteriores, está rela-

cionada com o reforço da presença do trilho
nos locais onde este se encontre oculto ou ine-
xistente. De uma certa forma poderá estar 
também relacionado com questões de segu-
rança de circulação em estradas com movi-
mento automóvel e, simultaneamente, funcio-
nar como forma de divulgação. Neste domí-
nio, as acções poderão passar, quer pela ilus-
tração do cursus publicus e das suas referên-
cias, p. ex. através de pequenas marcas de
sinalização, sem a utilização de placas, quer
pelo uso de protecções pedonais em troços
onde o trilho da Geira acompanha as vias de
comunicação rodoviárias. Por questões de pro-
tecção de quem circula, seria ideal a criação de
uma plataforma paralela a essas vias, de forma
a, simultaneamente, citar a presença da Via
XVIII associada a uma circulação em segu-
rança.

– A Geira como produto turístico
e didáctico
É inevitável a associação da Geira ao

turismo, como expectativa endógena de desen-
volvimento. Pela actividade económica e social
que potencia, deverá ser sustentada com base
em medidas que promovam, de forma equili-
brada e com alcance integrado, o trilho propria-
mente dito, a sua história, e todo o ambiente
envolvente.

Para além de uma vertente turística de 
promoção e divulgação de um território, a
Geira deverá ser vista como um elemento de
interesse pedagógico geral e multifacetado,
nas suas diversas vertentes: cívico/comunitá-
rio; científico e cultural; patrimonial cultu-
ral/natural; ambiental/ecológico; e arqueoló-
gico/histórico.

Desta forma, as medidas que se conside-
ram importantes a desenvolver começam por
passar pela definição das Portas da Geira,
cujo objectivo está relacionado com a legibili-
dade do próprio itinerário e dos acessos ao tri-
lho, tanto por parte do ordenamento das che-
gadas, como pela solução do aparcamento das
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viaturas. Estas entradas deverão ser definidas
em função dos tempos de percurso, dos dife-
rentes tipos de grupos e das limitações de
carga. Neste âmbito as acções a desenvolver
deverão constar: a definição dos locais das
Portas consoante diferentes tempos de dura-
ção, motivação, interesse natural e/ou arqueo-
lógico/cultural e de lazer; a sinalética de acesso
e de percurso; a elaboração de roteiros diver-
sos; a criação de um sistema de acesso e
retorno às Portas da Geira com a eventual
existência de um transporte colectivo, não
poluente, para levar os viandantes ao ponto de
partida e recolher à chegada. O objectivo deste
sistema é a redução da carga automóvel nos
locais de demanda. Simultaneamente, aspectos
como o alojamento merecerão ser considera-
dos da mesma forma, isto é, deverão ser
incluídos na central de reservas para os visi-
tantes que desejem realizar o percurso em
mais de um dia.

Além das Portas, deverão ser promovidas
outras medidas, como as que se reclamam no
plano da interpretação da Geira (definição de
pontos com esse fim e produção de documen-
tação).

Em complemento à anterior directiva reco-
menda-se a referenciação de pontos de obser-
vação da paisagem, uma vez que a identifica-
ção dos locais com grande visibilidade, acres-
cida de qualidade paisagista, poderão servir o
mesmo fim. Deverá, contudo, estabelecer-se
uma articulação entre eles, de forma a não
enfadar o viandante com o congestionamento
da repetição de temas e assuntos.

De algum modo torna-se igualmente opor-
tuno reutilizar e reconverter alguns equipa-
mentos de referência já existentes, como a
antiga hospedaria e o posto fronteiriço. Toda-
via, recomenda-se prudência quanto aos usos a
dar já que se encontram ambos em zonas muito
sensíveis e susceptíveis a pequenas variações
de carga.

Afigura-se a necessidade de estudar a via-
bilidade de criação de um grande evento anual

ou bienal associado à temática mais directa-
mente relacionada com a Geira, tanto no plano
lúdico como no plano cultural.

Entretanto, a promoção turística da Geira,
ainda que numa fase embrionária, não dis-
pensa a consideração de um sistema expedito
de certificação do percurso, bem como de
eventuais marcas de produtos locais ligados à
temática e aos sítios. Tal desiderato passa
igualmente pela produção de uma imagem
identitária forte e pela definição de estratégias
de marketing e publicidade coerentes.

– O ordenamento dos núcleos 
populacionais
A existência dos poucos núcleos popula-

cionais existentes ao longo do percurso, ao
contrário de uma ideia imediata, obsessiva-
mente patrimonialista de endeusamento do
objecto, constitui, na perspectiva do planeador,
uma mais-valia no processo de salvaguarda.
Todavia, a pressão edificadora daí gerada sus-
cita normativos claros e eficazes.

De facto, a consolidação de uma mancha
circunscrita no plano dos assentamentos conti-
nua a fazer todo o sentido, designadamente,
pela razão prática dos custos de infraestrutura-
ção e dos equipamentos saírem assim menos
onerosos. No caso, as prioridades de interven-
ção recaem em Covide/S. João do Campo,
Santa Cruz e o eixo Moimenta/Chorense, que
deverão ser alvo da execução de planos de
pormenor.

Para estes locais aponta-se a especificação
de um normativo de urbanização e edificação
singular, que contemple: perímetros de protec-
ção; conservação das silhuetas morfovolu-
métricas tradicionais; elaboração de um livro
de estilo referente a tipologias arquitectónicas
recomendadas, uso de materiais de construção
e paletas cromáticas a aplicar tanto em ques-
tões de edificação como de estruturas agríco-
las; e oferta, ou disponibilização, a custo sim-
bólico, do projecto e concessão de apoio fiscal
no interior da área buffer.
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– A hierarquização do espaço-canal
No âmbito do ordenamento do território

afigura-se oportuno considerar a existência 
de um conjunto de medidas extensivas, com
implicações directas na preservação e qualifi-
cação da paisagem. As perspectivas de enqua-
dramento e as bacias visuais desfrutáveis do
curso da Geira, que se abrem para o vale do
Homem, tornam pertinente a definição de uma
área buffer de segunda linha de prioridade,
com 500mts.

A somar à área non aedificandi dos 50mts
e dos respectivos perímetros dos aglomerados,
deverá ser definido um plano de ordenamento
baseado na intersecção dos cones de visão dos
pontos marcantes do itinerário com a área 
buffer de 500m. Naturalmente, que deste expe-
diente serão excluídas as áreas já edificadas
que virão a ser objecto de planos de pormenor
de reabilitação. Urge, pois, em função dos
desígnios avocados, condicionar a implemen-
tação de infra-estruturas de forte impacte
visual (por exemplo postes de alta tensão,
antenas, reservatórios, áreas de recuperação de
fauna, etc.), recorrendo, em caso de necessi-
dade absoluta, às técnicas integradas de mas-
caramento paisagístico.

Todavia, é importante que estas medidas se
apliquem de uma forma geral, a todo o conce-
lho, uma vez que a sequência das bacias de
visão detectadas a partir do percurso se esten-
dem muito para além da área buffer. Por forma
a eliminar o ruído na paisagem será funda-
mental entender o vale do Homem na base de
um sistema aberto coerente, no mínimo, reco-
nhecer um modus faciendi extensível a todo o
concelho, em particular identificado por via do
PDM.

– A monitorização
Desde o primeiro momento que se tomou

consciência do forte dinamismo a que o
objecto-alvo está sujeito, até porque tivesse ele
sido abandonado e hoje pouco mais seria do
que uma memória. É a vida que a Geira ainda

hoje contém, as gentes de quem nela se refe-
rencia e a usa quotidianamente, que preserva o
seu potencial identitário.

Admitiu-se que o conceito de patrulha-
mento de algum modo se adequa ao objectivo
pretendido, inclusive porque se parte de uma
das raízes mais recônditas da função da via
militar. Esta medida tem como objectivo siste-
matizar o reconhecimento permanente do
estado do pavimento, dos taludes, a presença
de áreas degradadas pelo homem e agentes
naturais, não só porque é imprescindível à sua
preservação, como atenua os elementos de
risco. Esta poderá ser periódica, incidente ao
longo de todo o percurso, e não deve ser redu-
toramente encarada como uma acção fiscaliza-
dora mas, também, como um modo de capta-
ção e envolvimento dos habitantes locais.
Ainda assim não é aconselhável que se pres-
cinda de um sistema de reparações, principal-
mente do pavimento, da sinalização, e de todo
um conjunto de equipamentos e estruturas
relacionadas com a Geira e a sua atractividade
intrínseca.

O sistema deverá organizar as acções de
limpeza, tais como, a remoção periódica de
vegetação, que esteja a impedir a circulação e
que contribua para a degradação visual do per-
curso, a recolha de resíduos, grafitos, entre
outros.

Para o efeito será criada uma estação cen-
tral/posto de comando das operações de moni-
torização (central de comunicações, oficinas,
arrecadação de utensílios, aparcamento de via-
turas, etc.).

– A articulação com os instrumentos 
de planeamento e ordenamento
Por fim há que considerar todos os trâmi-

tes das políticas de território vigentes, as locais
e as mais abrangentes, os instrumentos jurídi-
cos e de planeamento que, de um modo mais ou
menos formal, estão em curso. Para além das
diversas servidões, algumas, entretanto, já alu-
didas, da sobreposição das diversas tutelas ver-
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tidas num território tão diverso quanto extenso,
impõe-se a sua conjugação e coerência.

De facto apresenta-se por incontestável a
integração da Geira nas diversas asserções
que, agora, de e para ela, se impõem, designa-
damente na prioridade que reclama nas políti-
cas e planos do município de Terras de Bouro.
Neste propósito abrem-se perspectivas para a
abertura de um novo ciclo de maior aposta na
Geira, exigível certamente da elaboração de
um plano estratégico, comprometendo escalas
e competências mais ousadas, nele incorpo-
rando p. ex. o PNPG. Este deverá admitir um
plano de animação permanente – plano de
acção em articulação com entidades públicas
(IPPAR, Museus, Associações do Património,
etc.) e privadas (operadores turísticos/anima-
ção ambiental). Por outro lado a estratégia de
afirmação da Geira terá de comprometer as
relações transfronteiriças, decorrentes do atra-
vessamento da fronteira internacional (Portu-
gal/ Espanha (Europa), Galiza/Minho (Regio-
nal) Braga/Astorga (Cidades).

Ponto de situação

Para lá da criação de mais uma rota temá-
tica para acrescentar ao novelo das que já se
oferecem, através dos inumeráveis e cada vez
mais sofisticados cardápios turísticos, concor-
rendo desenfreadamente entre si numa disputa
de exclusividade e privilégio, e que, à medida
que proliferam, não evitam, todavia, uma cres-
cente indistinção, a Geira romana, pela fragi-
lidade de exposição decorrente do seu recente
reconhecimento, reclama um conjunto de
medidas específicas e prementes. Na verdade,
mais do que uma afirmação pela diferença,
que na realidade, por si, só acrescenta sem
necessariamente qualificar, afigura-se impe-
rioso preservar a matiz genuína de equilíbrio e
serenidade que é intrínseca ao seu valor mais
profundo, tão bem expresso na bimilenar sim-

biose desenvolvida entre o homem e a natureza
que a acolhe.

Parece-nos, pois, que a viabilidade de um
projecto tão ambicioso quanto tudo aquilo que
sinceramente se pretende bafejado por um
reconhecimento mundial, terá de se constituir
ainda como um projecto suficientemente
mobilizador e consensual, antes de mais por
parte de quem o protagoniza, de modo que 
não restem dúvidas quanto ao seu eventual
sucesso, que, como se admite, dependerá mais
do efeito persuasivo da sua autenticidade do
que somente da impressão do seu carácter
único. Autenticidade, admitamos no mesmo
sentido expresso na Carta de Cracóvia (2001),
como significa[do d]a soma de características
substanciais, historicamente determinadas do
original até ao estado actual, como resultado
de várias transformações que ocorrem no
tempo. De facto, cada vez mais se reconhece
que a viabilidade de uma candidatura a Patri-
mónio da Humanidade parece depender mais
do ser do que do parecer, isto porque as finali-
dades a perseguir, é hoje consensual, estão
muito para além da dimensão material e cénica
do objecto de classificação.

Ao encarar a Geira estamos perante um
feixe de valores patrimoniais que nos ofertam
mais do que um sítio, mais do que uma área ou
zona de protecção a insularizar, até mesmo,
mais do que um parkway ou corredor verde de
valorização da paisagem. Constituindo-se à
priori como um espaço canal pela sua confi-
guração imediata, este é por natureza franca-
mente aberto para ser entendido só como um
domínio físico estrito. A Geira vive, natural-
mente, dos seus horizontes vastos e rasgados,
dos enquadramentos e perspectivas paisagísti-
cas que vai desenrolando aos olhos do viandante.
A(s) leitura(s) da Geira decorre(m) igualmente
da sucessão de enquadramentos que o seu tra-
jecto proporciona e que, obviamente, no caso
de Terras de Bouro, são mais pertinentes nos
quadrantes dominantes de abertura ao vale do
Homem, Oeste-Noroeste-Norte, por se instalar,
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praticamente na íntegra, na vertente da margem
esquerda do rio que o define. No entanto, a
Geira é e será fundamentalmente as Terras da
Geira e as suas gentes. As suas pessoas, os
seus recursos, a biodiversidade, a sua auto-
-estima e os seus sonhos, a sua cultura, o
ambiente e o património. As populações da
Geira que de um modo mais ou menos directo
dela se servem no seu quotidiano, quer pela
sua função ancestral mais elementar que des-
fruta – promover a circulação – quer, muito
concretamente, pelo que poderão dela vir a
servir-se – bem-estar e desenvolvimento – são
a pedra angular onde assentam os desígnios
mais profundos do seu futuro, na convicção
plena que o legado só será viável se se inscre-
ver no âmbito de um usufruto universal, simul-
taneamente local e global.
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