PRESENTACION
Volvemos a Ribeira Sacra Ourensana a
percorrer un novo sendeiro, obra dos nosos amigos de Móvete por Nogueira, o Roteiro do
Camiño da Amargura.
O nome de Camiño da Amargura débese a
que o sendeiro pasa por unha corredoira que vai
entre o Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil e
o Chao da Forca e por ela levaban montados nun
burro aos condenados polo Tribunal da Inquisición para axustizalos no Chao da Forca; din que
os levaban montados ao revés para que se despedirán dos veciños.
O ROTEIRO
A andaina comeza en Luintra. Por un sendeiro
encamiñámonos cara ao pobo de Baldomar onde
tomaremos café no “ Recuncho de Baldomar”
sede da Asociación “ Móvete por Nogueira” .
Por un fermoso bosque e entre grandes
penedos, alguns en perfecto equilibrio, formando
fermosas figuras, acadamos o “ Miradoiro da
Campaza” e o dos “ Campaciños” . Desviándonos uns metros veremos o “ Bambán do Solpor” ,
obra da Asociación Móvete por Nogueira, onde se
contémplan fermosas postas de sol.
Cruzamos a Necropolis de “ As Cabanas” , monumento megalítico, e camiño do Castro
da Moura atopamos O Penedo Furado, singular
rocha vertical duns once metros de altura que semella un menhir. Imos cara ao fermoso miradoiro
sobre o encaixado canón do río Sil e do Mosteiro
de Santo Estevo, hoxe Parador Nacional.
Por antigos camiños, entre regatos e
fermosas sendas, acadamos o pobo de Biduedo e
despois o de Paradela, e dende aquí achegarémonos ao Mosteiro de Santo Estevo.
Se chegamos na hora de xantar, farémolo
no bosque dos catro ventos (dentro do Mosteiro).
Ver novela da escritora galega María Oruña, El
bosque de los cuatro vientos.

Unha vez visitado o Mosteiro, continuamos
polo souto do mesmo, con terrazas en forte desnivel
e polo camiño veremos varios sequeiros. Deseguido
chegamos a outro dos recunchos máis fermosos da
andaina, a Fervenza do rego de San Miguel, que cae
ao vacio entre dous muiños en ruínas. Seguimos polo
fermoso regato ata sair a un camiño que nos leva de
novo cara ao Mosteiro, un pouco antes collemos o
“ Camiño da Amargura” , que nos achega ata o
“ Alto da Cruz” e dalí ao “ Chao da Forca” , onde
axustizaban os reos.
Ainda nos queda outro fermoso miradoiro, o
dos “Penedos do Castro” con abraiantes vistas, de
novo, sobre o canòn do Sil e do Mosteiro. Este castro
está rodeado dunha muralla ciclópea.
Volvemos para retomar o sendeiro, que entre
árbores e fermosos camiños, lévanos de novo a Biduedo e dende alí a Luintra.
Distancia aproximada 16,7 km. Desnivel de subida
acumulada 768 m. De Baixada: 756 m.
Guía: Marisa e compañeiros.
Teléfono 646358825
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
13 –17 abril. Viaxe Semana Santa. Serra da
Demanda (Burgos)
Mércores 20 de abril. Veteranos Activos. Senda de Boborrás (Ourense).
1 de maio. Coñece e Camiña. Carballiño –
Leiro (Ourense).
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