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historia
Alá polo 2005, o incansable Xan Nora comezou a recoñecer a zona e quedou abraiado pola 
cantidade de pedra que se atopou. Naquela época, xa algúns escaladores se acercaron a probar 
os bloques.
Mais foi no 2012 e sobre todo 2013 cando se decidiu a realizar a enorme labor de recoñecemen-
to, limpeza e acondicionamento dos bloques, axudado puntualmente por escaladores pichelei-
ros e ourensáns, como BendeCorme, Pablo Ces, Xurxo Brea, Cesar Álvarez, David Colla... 
Aquí propoñemos un 70 bloques mais as posibilidades son ilimitadas. Así que se vides a probar 
os bloques, non esquezades traer cepillo e foz, xa que a maleza renace de un ano o outro e os 
camiños deixan de ser tan evidentes, e a cantidade de bloques que quedan por abrir e explorar 
é enorme. Así entre todos faremos que esta zona siga crecendo!!
Os graos son moi orientativos, xa que moitos bloques so teñen unha repetición, e outros 2 ó 
3, polo que se agradecerán observacións, correccións, críticas e aportacións de novos bloques 
para futuras reedicións destes croquis. Animádevos, só a 20 min. de Santiago!!!



RECOMENDACIÓNS

_ A maioría dos bloques están en fincas privadas ou mancomunidades. Así que respeto máxi-
mo polo entorno, sinalizacións, etc. Non podar árbores nin arrancar nada demasiado grande, 
para evitar problemas.
_ Levar auga, o bar máis cercano está en Portomouro, a varios Km.
_ A maioría dos sectores están a sombra, máis de un ano para o outro, as veces talan árbores 
ou fan cortalumes, e todo pode cambiar.  Polo tanto no verán evitar as horas centrais de calor
_ E o de sempre: máximo respeto pola natureza e o entorno, levadevos pa casa as colillas, 
residuos, etc.
_ Levar un cepillo para algúns bloques que de ano en ano poden mancharse e para abrir no-
vas liñas. Unha foz non sobra para os sectores máis altos, xa que a maleza invade os camiños 
as veces.

A disfrutar!!!
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COMO CHEGAR

Estrada Santiago - Santa Comba. A uns 15 km está o pobo de Portomouro.
En Portomouro coller a estrada a man dereita dirección Ordes , continuar ata atopar un 
cruce a man dereita que pon Portomeiro. 
Chegados a Portomeiro (cruce iglesia Portomeiro )á  esquerda, e a 200m coller a pista de 
terra á esquerda, e aparcar ó chegar ós bloques.



SECTORES

10. SECTOR PROAS

ESQUINA SAN POWER

CESPILLO
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “ESQUINA SAN POWER”

Na pista de terra, aparcar xusto antes do cruce. De ahí saen dous camiños, un deles vai bor-
deando un muro de pedra. Seguir este uns 50m e xa veremos os bloques a esquerda.
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1. SECTOR “ESQUINA SAN POWER”

1. Fisura do eco   6c+    ****
2. Visagra    ?    ***
3. Esquina San Power  6a+    ***

1

23
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4. Placa ezquerda   V+    ***
5. Placa pa quentar   IV-    **

4
5
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “VIDAS PARALELAS”

Na pista de terra, aparcar xusto antes do cruce. Neste cruce, seguir a pe o camiño de terra da 
esquerda, e a uns 20m, mirar pola dereita, veremos os bloques alí mesmo pegados.
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1. Próa dereita    ?    ***
2. Placa adherencia    ?    **

2 1
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3. Travesía canto superior   V+    ***
4. Vidas paralelas    7b+    ****

3

4
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “PENA POUSADOIRO”

Na pista de terra, no cruce, baixar pola dereita. Avanzar uns 200m ata un descampado onde 
veremos unha finca a man esquerda con árbores replantados. Baixamos por ela e cruzamos 
un regato. Neste momento comezaremos a ver algún bloque. Avanzar a man dereita uns 50m.
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1. ??     ?    ***
2. A do francés   IV+    ***

21
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3. A primeira do día  ??     ***
4. Travesía    6a     ***

3

4
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4. Travesía    6a    ***
5. Formiga atómica  7a    ****
6. Proa esquera   6a    **
7. Próa esquerda longa  6a+    **
8. O formigueiro   6b    **

4

6

7

5
7

6

8

8
5
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9.   O moscardón    6a    *
10. Meigallo     V+    **
      Meigallo s.s.    6b+    ***

10

9
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11. Placa cristal   V+    ***
12. Proxecto    ???    ???
13. Terra meiga (esquerda) ???    ???
      Terra meiga (dereita)  ???    ???

11

12

13
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14. Próa dereita s.s.   V    *
15. Directa placa s.s.  6a+    **
16. Travesía s.s.   ??    ***
17. Parriba    V    *

16

17

15 14
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18. Don King Kong  6a+    **
19. Don King kong s.s.  ??    ??
20. Fisura Yosemítica  6c    ****
21. Fisura Yosemítica s.s  7a    ****

20

21

18

19
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22. Os dous de sempre  6c+    ***
23. Lance regletero   ??    ***
24. Travesía fisura   ??!!    ***
25. Proxecto    ??    ****
26. Proxecto    ??!!    ****

22

23
24

25

26
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27. Próa directa   ??    ??
28. Semitrave   ??    ??
29. Trave completa   ??    ??

27

29

28



MÁIS PROXECTOS.....
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “LAdEiRA ESTE”

Na pista pola que baixamos ó sector Pena Pousadoiro, seguimos uns 100m e a man dereita xa 
veremos os bloques esparcidos por unha finca.
Reseñamos os primeiros, mais, camiñando ladera arriba, podemos atopar algunhas placas 
regleteras ou de adherencia fáciles.
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1. O penitente   6a+    **
2. Arista dereita   ??!!    ***
3. Polo lateral   6b+    ***

2

1

3

3
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4. Arista esquerda   V    **
5. Plaquiña    6a    **
6. Placa-lance   6a+    ***

4
5 6
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “CASTELO” e “tsunamis”

Temos dúas formas de acceder:
1. Dende o sector “Ladera Este”, subindo a ladera ata chegar a cima.
2. Dende o camiño de terra onde aparcamos. Collemos un camiño a dereita (non o que bor-
dea o muro, o seguinte), e avanzamos uns 10 minutos pola maleza, ata chegar a un cortalu-
mes, deixandon a esquerda o sector “Esquina San Power” (ollo que pode cambiar segundo o 
ano) no que subimos pola ladera ata comezar a ver o sector  “Tsunamis”.
* No mesmo camiño, xa temos un par de bloques soltos antes de chegar o cortafogos, o sector 
“Castelo”
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1. Trave hombreiro do dragón 6c+    ***
2. Trave cabeza do dragón 6c+    ***
3. O hombreiro do dragón 6c    ***
4. A cabeza do dragón  6c    ***

SECTOR “CASTELO”

1

2

3

4



SECTOR “TSUNAMIS”
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “LADERA OESTE”

Accedese por outra pista de terra, non a que da acceso a todolos sectores, senón continuando 
pola estrada de aslfato uns 500m.
Outro xeito de chegar sería dende o sector “Tsunamis”, facer cumbre e comezar a baixar pola 
ladera oeste.
Tamén hai incontables bloques, a maioría proxectos aínda... aqui vai unha pequena mostra, 
xa que queda por facer moito traballo...
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1

1. Proxecto    ??!!    ****
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “cespillo”

Na pista pola que baixamos ó sector Pena Pousadoiro, seguimos uns 100m (a man pasamos 
polos bloques do sector “Ladera este”) e chegamos a un cruce. Tomamos a esquerda, e a 50m 
xa vemos un bloque pegado ó camiño. O outro está máis arriba.
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1. Mantelín    IV    *
2. Cespillo    6a+    ***
3. Cespillín    6a    **

1

2 3
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4. Travesía    ??    ***
5. Variante 1    ??    ***
6. Variante 2    6b+    ***

45

6
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “AVERNO”

Na pista pola que baixamos ó sector Pena Pousadoiro, seguimos uns 100m (a man pasamos 
polos bloques do sector “Ladera este”) e chegamos a un cruce. Tomamos a esquerda, e a 50m 
xa vemos un bloque pegado ó camiño (sector “Cespillo”), seguimos caminando por esa pista 
e xiramos a dereita, avanzamos uns 400m e vemos unha pedra grande que invade o camino a 
dereita. Ahí subimos uns 50m e hai unha acumulación de pedras.
Moitísimas posibilidades, a continuación so unha mostra delo:
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1. Tumor eclesiástico    6b    ****

1
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2. Andrews crap   6c    ***
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SECTOR

COMO CHEGAR

       “PROAS”

Separado do resto. O chegar o pobo de Portomeiro, xiramos a esquerda nunha pista antes do 
cruce coa Iglesia. Avanzamos uns 800m e vemos unha pista de terra a man dereita.
Nos metemos pola pista e avanzamos 1km máis ou menos. Polo camiño xa podemos atopar 
algúns bloques soltos, e outros que quedan por limpar...
Despois dunha curva a dereita de 90º na pista de terra, avanzamos 100m e veremos a dereita a 
acumulación de bloques que forman o sector.
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1. Placa quencer arista  IV    *
2. Placa quencer   IV    **
3. Placa arista esquerda  V+    ***
4. Placa centro   V+    ***
5. Placa arista dereita  V+    **
6. Desplomin dereita trave ??    ***

2

3

1

4

5

6
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7. O lobo    6b    ***
8. O lobo s.s.    ??    ***
9. Próa    6a    **

7

8

9
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10. Próa serpe   6a+    ***
11. Arista dereita   ??    ??
12. Placa infernal   ??    ??
13. Próa lagarto   6b    ***
14. Estado latente   7b+    ****

10

11
12

13

14

13



http://poderfacil.blogspot.com.es/

www.cesmedia.es


