
Iniciaremos esta ruta dende a al-
dea de Vilaboa, próxima a Noia.
Baixaremos ata o regato do mes-
mo nome, e seguiremos o seu
curso ascendendo entre bosques
de ribeira tradicionais. Atrave-
sando entre carballos e loureiros
chearemos ata o muíño de Arxe-

llas, recentemente restaurado.
Neste pequeno poboado podere-
mos observar algunha constru-
ción típica, como os seus hórreos
comunais. Dende el tomaremos o
que posiblemente sexa a conti-
nuación do camiño real que parte
de Noia, e ascenderemos ata a
pista forestal que sobe dende
Camboño, esta vez entre eucalip-
tos e piñeirais.

A partir deste momento xa tere-
mos o mar á vista. Pronto deixa-
remos a pista, ascendendo xa
decididamente pola cara norte do
monte Iroite, por sendeiros bos-
cosos surcados en ocasións por
regatos que
baixan pola súa
aba. Estaremos
xa a entrar nos
valados gandei-
ros que inun-
dan toda a
serra do Barbanza. Estímanse
nuns 2.000 cabalos e outras tan-
tas cabezas de vacún as que cam-
pan libremente polas súas terras.

Rematada a ascensión, parare-
mos para tomar un refrixerio,
mantendo á vista Noia e toda a
vertente do monte por onde subi-
mos. Despois achegarémonos ata
a súa vertente oeste, e dende aí

gozaremos da vista máis espec-
tacular. Aos nosos pés teremos
toda a ría, con Portosín e Porto
do Son en primeiro termo. Máis
alá teremos Muros, Esteiro e Ou-
tes, xunto co pico Tramuzo. E ao
fondo, impoñéndose no horizonte,
a silueta do monte Pindo.

Tras achegarnos ao vértice xeodé-
sico que fixa o punto máis alto do
Iroite, iniciaremos a volta. Pasa-
remos preto da estación militar
de vixilancia
aérea, e come-
zaremos a bai-
xada entre
terreos gandei-
ros. Por sendei-
ros e pistas
chegaremos ata
o alto de Guiende, esta vez na ca-
ra este da serra. Dende aí podere-
mos contemplar toda a bisbarra
de Lousame e os montes Muralla
e Medo. Máis ao fondo podere-
mos intuír Santiago de Compos-
tela.

Seguiremos a baixada, atravesan-
do un curro de cabalos, onde reú-
nen as mandas dispersas para
cortarlles as crinas. Internarémo-

nos novamente nunha zona bos-
cosa de ribeira, con intricadas
senllas semiabandonadas, para
acabar saíndo dela moi preto de
onde iniciamos a ruta. Tras un
pequeno pendente por asfalto, re-
tornaremos a Vilaboa, dando fin
ao noso percorrido.

FICHA
Saída:9:00 Fontiñas-9:15 P.Vigo

tf: 649264082

Comezo: Vilaboa
Remate: Vilaboa
Percorrido: 18 km
Dificultade: Media-baixa
Pendente : 800 m

SUBIDA AO IROITE
CIRCULAR DE VILABOA

13 de Abril de 2014

Vémonos na
próxima saída:
16 de Abril

Serra da Estrela




