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SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

√  21 de abril 2013: Montealegre-Seixalvo-Outariz  
√  12 de mayo de 2013: Ó Pai Lor (O’Caurel)  
√  16 de  junio de 2013:  Costa da Morte, entre Camariñas e Camelle  
 
 Para mas información, visitar la Web del Club.  

Descripcion del recorrido 

Iniciamos o noso percorrido no alto de Penadoira,  tamén 

chamado alto do Candán, cruzando un  parque eólico  que 

pronto deixamos  para tomar o camiño que aparece a dereita, 

por onde comezamos o descenso cara o Mosteiro de Aciveiro. 

Despois de atravesar a aldea da Rochela, pasamos a carón dun 

lavadoiro, e logo de cruzar o Lérez pola estrada collemos á 

esquerda por un camiño que pasa preto dunha alvariza 

(conxunto de colmeas agrupadas e rodeadas por un muro cir-

cular de pedra),  aínda en uso. Continuando  por este sendeiro, 

baixamos cara o Lérez. Tras pasar unha pequena ponte, baixa-

mos ao carón do río, e axiña pasamos preto dun muíño e subi-

mos cara uns penedos con vistas ao mosteiro. Dende aquí des-

cendemos por un fermoso camiño que nos leva a pequena al-

dea de Vilaverde, próxima ao mosteiro ao que nos diriximos. 

O Mosteiro de Aciveiro, catalogado como patrimonio históri-

co-artístico e ben de interese cultural, data do século XII cando 

os frades bieitos se estableceron nestas praderías rodeadas dos 

picos máis altos da provincia. Denantes  da explotación agrí-

cola,  estas terras estaban ocupadas por un gran bosque de 

acivros do que só queda o topónimo. Se observamos o comple-

xo monacal de Aciveiro,  nun dos laterais está a igrexa e o 

camposanto, no outro lado un fermoso cruceiro e, na parte 

central o edificio do mosteiro (na actualidade unha hostalería). 

Baixo da balconada de ferro atópase o arco porticado que da 

acceso o interior. A súa influencia abranguía moito máis aló da 

comarca, incluíndo as terras de Marín, Lugo, A Coruña ou 

incluso Zamora. 

Deixamos o mosteiro ás nosas costas e continuamos un peque-

no tramo pola estrada, que abandonamos para meternos por un 

camiño que pasa baixo da estrada PO 534 (Lalín-Forcarei). 

Entramos por esta especie de portón nun lugar onde a vexeta-

ción aparece verde e vizosa rodeando ao Lérez. Seguimos pola 

beira do río deixando atrás a pequena Ponte das Buratas e 

pasando por un vello muíño para chegar a Ponte do Porto do 

Muíño ou Ponte das Brañas. Imos a desviarnos do leito do 

río subindo por un camiño que nos conduce a Andón. Atrave-

sando  o pobo iremos dar a un camiño, onde atopamos unha 

fonte, que descende cara a Ponte Vella de Andón, das máis 

singulares do Lérez. Trátase dunha ponte dun só arco apunta-

do, situada nunha fermosa paisaxe e rodeada de lendas, dise 

que é unha das cinco do Lérez con propiedades máxicas. Se-

guimos un pequeno tramo, e tras cruzar a estrada a ruta afasta-

se do río, a paisaxe tornase nunha vexetación de monte raso a 

medida que nos acercamos ao Pico Valiñas. Deixando atrás 

este cumio, descendemos por un bonito camiño empedrado, 

rodeado dun fermoso bosque, que nos levará á Ponte da Car-

balla onde volvemos a atopar co Lérez, dende aquí en dian-

te .o roteiro case non se separa  da  marxe do río.  

Lonxitude: 20 Km. 

Dificultade: Media. 

Duración: 6h 30m  

Esta ponte pertence á parroquia de Dúas Igrexas, ergueuse na 

segunda república, e conta con nove vans  e  19 m de longo. 

Pasamos a outra beira e camiñando río abaixo chegamos á 

Ponte do Crego, datada no século XVIII, onde vemos unha 

pequena área de lecer rodeada por unha frondosa carballeira. 

Seguimos o camiño ata atopar uns pasos de pedra no río polos 

que teremos que cruzar, para logo desviarnos á dereita. e se-

guindo pola beira do río chegamos á Ponte Maril na carballei-

ra de Foxo Vello. Entre as árbores aparecen as instalacións dun 

campamento da Xunta de Galicia. Pasamos ao outro lado e 

seguimos río abaixo por zonas de campos e algún muíño, ata 

chegar a un lugar onde o seu curso discorre en liña recta manso 

e tranquilo, atravesado por unha ponte de madeira que deixare-

mos atrás para dirixirnos a unha paraxe onde o río forma un 

conxunto de pequenos illotes unidos por pontellas de madeira. 

Estamos na área recreativa do Cotelo, zona de muiños e batáns 

(inxenio mecánico hidráulico para compactar lá ou liño). Con-

tinuamos ata chegar a Ponte do Batán, tamén coñecida como 

Ponte de Forcarei. Conta cun arco de 9 m onde podemos ver 

un batán en estado de abandono. Deixando atrás a ponte, cami-

ñamos ata cruzar cun afluente que nos corta o paso, este é un 

fermoso lugar xa que conta cunha fervenza e máis un muíño 

xusto o seu carón. Ascenderemos por este regato para pasar 

decontado por unha pontella que nos leva á Ponte Gomail, 

unha das máis fermosas do Lérez. Despedímonos do río ascen-

dendo por un camiño que nos leva a Gaxín, onde nos recollerá 

o autobús.   

Imprescindible bo calzado e aconsellable levar polainas, dado que podemos 
atopar auga e lama.   




