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CONSTRUCIÓNS



MONTE DE ABELENDO

O monte de Abelendo, Macedos, Urdilde, Rois

No alto do monte de Abelendo hai un cerrado para gardar os cabalos. Alí todos os anos, no verán, 

celébrase a festa dos cabalos onde participan cabalos de Urdilde e doutras parroquias da zona. É 

unha festa moi concurrida.

AS MÁMOAS DE RAÑALONGA

Monte de Rañalonga, San Fins de Brión, Brión

No alto do monte de Rañalonga, entre a parroquia de Brión e a de Viceso, hai un campo de mámoas 

que se poden localizar con bastante facilidade aínda que están moi cubertas de vexetación.

As mámoas son enterramentos prehistóricos que a xente di que son do tempo dos mouros.

MUIÑOS NO MONTE DO SINO

O monte do Sino está entre os lugares de Pousada e Esparís, na parroquia de Viceso.

Neste monte está a ponte da Virxe, ao lado da fonte tamén da Virxe, a auga desta fonte din que ten 

propiedades curativas e milagreiras.

Tamén ao longo do río de Viceso hai moitos muíños o que pasa é que a maior parte deles caeron e 

ninguén mira de amañalos.
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 O CASTRO LUPARIO

O Castro Lupario está entre os concellos de Teo, Rois e Brión.

Na actualidade no castro podemos ver a muralla que o rodea, o resto está cuberto pola vexetación.

Antes, no alto do castro había unha capela da que só quedan unhas pedras. 

Brión, Historia, economía, cultura e arte, C González Pérez, editorial Toxos Outos

PONTE DO RÍO TINTO

Entre os concellos de Rois, Teo e Brión.

O monte do Castro Lupario ten no fondo unha ponte de moita sona, a ponte da Paradela, Ponte dos 

Mouros  ou ponte do Ríotinto, que polos tres nomes é coñecida, despois da aldea de Xinzo no 

concello de Brión e antes de chegar á aldea de Vilar de Francos no concello de Teo, na parroquia de 

Bastavales.

RUINAS NO MONTE DA PENA

Entre as aldeas de Babenzo, Vidaloíso e San Salvador de Bastavales.

Neste monte hai ruínas de antigos muíños, a ponte  que cruza o río Sar e unha ponte de madeira 

para atravesar un regueiro.
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PARQUE FLUVIAL DO RÍO PEGO

Debaixo das urbanizacións Río Pego e Monte Balado

No río hai presas con tostas de pedra para levar a auga aos muíños.

Varias pontellas de madeira para poder cruzar.

Instalacións de recreo: asadores, parque infantil, bancos …

Muíños que xa non se utilizan pero que están amañados desde hai pouco
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