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POLOS ARREDORES DE BOIRO:  
 DENDE RUNS ATA 

O CASTRO DE NEIXÓN      

Teléfono: 981 213115 
Correo: artabros@artabros.org 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

√  19-20 de septiembre 2015: Arredores da Guardia (PO)  
√  4 de octubre 2015: Arredores de Arnoia (OU)  
√  10-12 de octubre 2015:  Serra da Freita (Portugal) 
√  25 de octubre 2015: Arredores da Merca (OU)  
√  15 de noviembre 2015: Souto do Cruzul e A Guieira(LU)  

DESCRIPCIÓN DO PERCORRIDO 

 Tras o descanso estival, comeza-

mos a nova tempada cunha extensa ruta 

polo concello de Boiro situado na marxe 

Norte da Ría de Arousa, a máis grande e 

bela das rías galegas. E, por suposto, non 

hai mellor inicio que un bo almorzo na pro-

pia cidade de Boiro para achegarnos, se-

guidamente, a Runs onde empezaremos a 

camiñada. 

 Trátase dunha completa ruta, de 

aproximadamente 25 km, durante os cales 

subiremos a pouco máis de 300 m. de al-

tura para divisar fermosas vistas da ría 

de Arousa; descubriremos petróglifos nos 

seus bosques, como o de Petón do Castro 

ou o dás Cabras; camiñaremos sobre ca-

rreiros de terra, ás veces estreitos ás 

veces máis amplos, por camiños empedra-

dos, por veredas ao borde dos ríos e ta-

món por algunha carreteira máis urbana 

que atravesa pequenos núcleos de poboa-

ción rural onde poderemos ver casas de 

pedra, hórreos, fontes, lavadoiros, cru-

ceiros, etc. 

 A presencia da auga é moi impor-

tante, con varios regachos ao longo do 

traxecto, algún deles haberá que sortea-

los ou vadealos, con muíños e saltos de 

auga. Case descoñecidas, pero espectacu-

lares son dúas fervenzas, a primeira for-

mada polas augas do regacho Das Fervensas 

e a segunda polo regacho Da Graña, nunha 

incomparable paraxe que conta, ademáis, con 

varios rápidos e pozas.  

 Xa pola tarde, seguindo o río Granda 

ata a súa desembocadura na ría, chegaremos 

ao Centro Arqueolóxico do Barbanza onde 

poderemos visitar os Castros do Neixón que 

constitúen un dos xacementos con maior re-

levancia do Noroeste peninsular. Este cen-

tro trata de dar a coñecer a historia milena-

ria do Barbanza que conta cunha calidade e 

variedade temática extraordinaria. En con-

creto atende a tres manifestacións cultu-

rais que dominan o territorio: o Megalistis-

mo da época Neolítica, a arte rupestre da 

Idade de Bronce, e a cultura castrexa da 

Idade de Ferro.  
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