
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



INFO #cgnorte 

 21 de Novembro de 2021 “Novos Rumos” 
 Expedição ao Cañon Del Sil  

 

Cañon Del Sil - Ribeira Sacra 

 

 

Trekking sob o desfiladeiro do rio Sil, intemporalidade medieval da Ribeira Sacra 

Para abrilhantar a época outonal que se avizinha, propomos uma memorável expedição de um dia ao 

imponente desfiladeiro do rio Sil – o Cañon del Sil, que se insere na região pela qual se estende a Ribeira 

Sacra. 

A tonalidade verde escura das águas do rio Sil contrasta com as típicas cores outonais que caiam o      

arvoredo em tons de amarelo e laranja. A escarpante geometria do vale opõe-se ao deserto espiritual 

repleto de inúmeros e monumentais mosteiros medievais. Os fantásticos miradouros perdidos no vale 

dos quais se avista de forma    absoluta e perfeitamente enquadrada a beleza natural contrariam o    

ambiente agreste dos desfiladeiros. 

Os encantos desta região e a sua beleza natural singular irão nos proporcionar uma viagem               

emocionante num cenário moldado pelo tempo e história. 

Vais perder esta aventura? 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Itinerário 

  Trekking ao coração da Ribeira Sacra e Cañon del Sil 

Localizado perto de Ourense, na região da Galiza, o imponente desfiladeiro do rio Síl, mais 
conhecido por Cañon del Síl, rasga as montanhas, criando paisagens impressionantes.   
Estendendo-se desde Ourense a Lugo, este rio acaba por desaguar no rio Minho e alberga 
nas colinas que escavou surpreendentes tesouros naturais, arquitetónicos e paisagísticos. 

A beleza monumental desta região nasce num ambiente agreste mas bucólico, repleto de 
acutilantes ravinas, rasgadas pelas águas verde escuras do rio Sil; mosteiros de origem 
medieval e influência românica que se estendem perdidos por entre as colinas da região 
da Ribeira Sacra; bosques encantados e encostas cobertas de vinha. 

Dos miradouros espalhados ao longo deste caminho místico, outrora considerado um    
deserto espiritual para vários monges, tentamos escutar o silêncio oculto por entre os 
desfiladeiros, que se perde nas águas profundas. 

A tonalidade verde escura das águas do rio Sil, a escarpante e agreste geometria do vale, 
os inúmeros e monumentais mosteiros medievais, os fantásticos miradouros perdidos   
entre as colinas são alguns dos encantos que nos esperam. 

Uma viagem empolgante num cenário de impressionante beleza natural, moldada pelo 
tempo e pela história. 

 

Distância  10 Km   | Dificuldade  Médio / Baixo 

“Novos Rumos” 
Expedição ao Cañon Del Sil  

 21 de Novembro de 2021 



 

O que está incluído: 

 O programa de trekking especificado 

 Acompanhamento por  guias e monitores 

 Transporte em autocarro de Refinaria de Matosinhos / Canõn Del Sil / Refinaria      

Matosinhos 

 Seguro de acidentes pessoais 

 

O que não está incluído: 

 Alimentação para o dia e reforços energéticos (nota: a hora de almoço é em plena     

montanha, pelo que terá de levar na mochila almoço volante) 
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 21 de Novembro de 2021 “Novos Rumos” 
Expedição ao Cañon Del Sil  

ASSOCIADO                 36 €  

NÃO SÓCIO                   39.5 €  

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     


