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SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 
Descripcion do percorrido 

Percorreremos parte da Ribeira Sacra polo concello de No-

gueira de Ramuín, berce de afiadores e paragüeiros 

Tomaremos café en Luintra, capital do concello. 

A nosa andaina comeza na Moura, onde enlazaremos co 

camiño real que une Os Peares cos Mosteiros de Santo 

Estevo e Santa Cristina.  

Dende o miradoiro de Moura, a uns 400 metros sobre o 

nivel do río Sil teremos unhas fermosas vistas do Mosteiro 

de Santo Estevo de Ribas de Sil e da zona de Pombeiro co 

pobo de San Cosmede e o macizo de Cabeza de Meda. 

Retomamos o camiño para de seguido meternos por unha 

zona engaiolante de penedos abraiantes de mil formas, os 

“Penedos de Moura”, que se poden ver grazas ao traballo 

de limpeza que está a facer a asociación “Móvete por No-

gueira”. Compoñentes desta asociación foron os que nos 

ensinaron a zona, e agardamos que nos poidan acompañar 

na andaina; sobre todo Alfonso que é un erudito no coñe-

cemento de toda a contorna (recomendámosvos visitar a 

páxina da Asociación, teñen moitas e variadas actividades 

nas que se pode participar). 

De camiño ao pobo de Viduedo pasamos por as mámoas 

de Moura ou das Cabanas, panteóns funerarios edificados 

entre o 3500 e 2000 a.e. 

O camiño segue polos pobos de Viduedo e Paradela. Atra-

vesando unha frondosa carballeira imos cara ao Mosteiro 

de Santo Estevo de Rivas de Sil (http://www.arteguias.com/

monasterio/santoestevoribassil.htm). Este mosteiro hoxe 

reconvertido en Parador de Turismo cuxa orixe parece re-

mitirse aos séculos VI e VII, e cunha construción na que se 

alternan diferentes estilos que van dende o románico ao 

barroco. No seu interior conserva un dos poucos claustros 

románicos de toda Galicia, chamado “dos Bispos”.  

Abandonamos o mosteiro, deixando a esquerda o seu sou-

to acadaremos o GR-56 “Transourensán”, sendeiro de 99 

km que enlaza Os Peares con Cabeza de Manzaneda. Se-

guiremos o seu trazado pasando polos pobos de Loureiro e 

Vilar. Ao pouco deste pobo deixamos o GR-56 para enca-

miñarnos cara ao miradoiro de Pe d´Home, localizado nun 

saínte rochoso que nos ofrece unha visión abraiante da 

parte máis profunda do canón do Sil, con grandes verticais 

que superan nalgúns tramos os 500 metros de desnivel, 

dende aquí iremos cara ao pobo de Alberguería onde re-

mata a nosa andaina. 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 2017) 

√ 16-19 abril: Cañon rio Ebro (BU) 

√ 28 abril-1 mayo: A  Montaña Naviega  
√ 14 mayo: Rios Umia y Gallo. Cuntis (PO) 

√ 28 mayo: Puerto Ancares-Piornedo (LU) 

√ 10 y 11 junio: Sierra de Arga (PT) 

√ 18 junio: San Estevo de Ribas-Prorato da Cova (LU) 

√ 30 junio-2 julio: PP.EE. Macizo de Andara. (CA) 

√ 16 julio: Sendeirismo e Canoas polo Eume (LC)  

√ 17 septiembre: Reserva Natural Fluvial do Rego do Xantar 
√ 1 outubre: Castro Baroña Costa Norte do Barbanza. (LC)  

√ 22 outubre: Espasande-Pereirama. Castroverde (LU) 

√ 19 noviembre: Po los Vales de Louzara e Rio Pequeño (LU)  

√ 17 diciembre: Ruta das Feiras. Friol (LU). e mais Xantar  

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

O que hai que levar: xantar, auga, calzado adecuado, rou-

pa según a predición metereolóxica. 

Saída ás 8,00, do Estadio de Riazor, 

O camiño vai por moitas encrucilladas así que non adiantedes 

aos  monitores..  

Teléfonos de interese: SOS Galicia 112. Organización 

646358825. 

Teléfono Servicio asistencia 902136524 (Mapfre) 

http://www.arteguias.com/monasterio/santoestevoribassil.htm
http://www.arteguias.com/monasterio/santoestevoribassil.htm


16,8 kms., 


