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A R T A B R O S 

Descripción do percorrido. 

O concello de Brión comparte co de Negreira (ao 
norte) un tramo do río Tambre, fronteira entre am-
bos. Este río é un dos principais de Galicia con 125 
km. de percorrido entre Sobrado dos Monxes e a 
ría de Muros e Noia. Dezaoito km. corresponden a 
Brión, afectados polo encoro Barrié de la Maza. 
Nesta saída percorremos parte da súa beira esquer-
da, combinando varios roteiros. 
O inicio está na ponte dá Insua ou de Ons, xunto 
ao acceso ás instalacións municipais de remo e ini-
cialmente vai serpeando co curso do Río Tambre. 
Inmediatamente penetrámonos nas fragas que bor-
dean as súas beiras, poboadas de Carballos, cerqui-
ños, loureiros, piñeiros, acivros, haxas, castiñeiros e 
algún que outro eucalipto, un agasallo para os senti-
dos sobre todo nesta época outonal. Ademais de 
natureza o percorrido esta infestado de elementos 
arquitectónicos, de índole relixiosa como a igrexa 
de Santa María de Viceso e a de Santa María de 
Ons; numerosos cruceiros como os de Forxán, o da 
Portuguesa, o de Mourentáns e o dá Goriña, cunha 
capela gorecendo a imaxe da Virxe co neno en bra-
zos. Tamén numeroso patrimonio civil,  hórreos, 
pontes para cruzar diversos regachos, fontes en que 
saciar a sede, muíños nas beiras do regacho Viceso, 
e ata un Castro, o de Forxán, aínda que permanece 
inexcavado. 
Case ao final do roteiro atopámonos un premio, a 
espectacular fervenza do Pozo Negro, cunha altura 
duns seis metros, pouco antes de que o regacho 
Dous Chavielos entregue as súas augas ao Tambre. 
Só nos queda terminar o roteiro seguindo o camiño 

polo Coto dá Agra e Volta do Bico para acabar no 

mesmo punto de partida 

 
Percorrido : 16,8 Km.                                                                          

Dificultade: Media baixa.  
Ascenso acumulado: 488 m.                                                                                                                        
Descenso acumulado: 408 m.                      
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