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√ 21  Outubro: Vía Agachada en Carballedo (Lugo) 
√ 18 Novembro:  Río Anllóns en Verdes (Ponteceso) 
√ 16 Decembro: Río Mandeo en Betanzos 

Descrición da ruta:   
 
Hoxe camiñaremos por unha das rutas máis fermosas existentes no munici-
pio de Becerreá, dentro do espazo natural de Ancares, na que se poden 
contemplar belas paisaxes e excepcionais bosques autóctonos de gran valor 
ecolóxico, admirando numerosos elementos etnográficos como muíños, mini-
centrais eléctricas, ouriceiras, construcións típicas, fervenzas, e ata unha 
antigas mina de prata atoparemos polo camiño.  
 
Partimos da aldea do Couso, situada a uns 800 metros de altitude, por 
camiños de pouco uso que comezan a descender cara ao val ofrecendo ademais 
de grandes vistas unha vexetación multicolor que resulta unha delicia para o 
camiñante. Tras bordear o monte O Aguillón (844 m.) atopámonos coa 
canle do Regueiro de Machuco que nos conducirá á aldea de Quintá de Can-

celada(610 m.) onde, na antiga escola, ten a súa sede a asociación Castaño  y
Nogal creadora desta senda e promotora doutras moitas actividades cultu-

rais máis.  
 
Desde Quintá, proseguimos a ruta en descenso camiñando por un carreiro 
máis estreito que se bifurca no Teso dás Táboas, punto no que colleremos, en 
principio, cara ao oeste por unha variante de ida e volta que nos conducirá 
ata o souto do Carballal, pasando varios e valiosos elementos etnográficos da 
zona entre os cales áchanse varias ouriceiras, construcións nas que se almace-
naban os ourizos das castañas para que madurasen e soltasen facilmente o 
froito; así como unha minicentral eléctrica que xeraba no seu momento a 
corrente eléctrica que consumía Quintá.  
 Regresando á bifurcación do Teso dás Táboas poderemos observar a fermo-
sura  da Fraga de Valiñas e unha excepcional panorámica da rica vexeta-
ción e paisaxe do río Donsal. 
 
Proseguimos o noso camiño, agora en dirección leste, introducirémonos en 
belos bosques con gran variedade de vexetación e moitos tipos de árbores, 
destacando impresionantes castiñeiros na zona coñecida como A Ponte dá 
Moa.  
 
Saímos á estrada e, logo duns 100 metros (no km. 15), desviámonos á 
dereita por un souto de castiñeiros e prados coñecidos como As Veigas, enla-
zaremos co vello camiño de carro que ía de Quintá a Sevane  
 
Logo de cruzar o río Donsal, sobre unha ponte de madeira iremos ascenden-
do paulatinamente ata chegar a Sevane (576 m.), bonita aldea situada 
nunha loma que conta cun castro e algunhas construcións típicas entre as 
cales áchase algún fermoso hórreo de palla.  
 
Desde aquí seguimos a ruta baixando de novo ata o río que da nome a nosa 
ruta, podendo visitar antes de chegar á súa canle unha antiga mina de prata 
que nos quedará á esquerda segundo a nosa dirección de marcha.  

proximidades do río, podendo contemplar algúns muíños nos prados de A Cor-
tella (Casa do Medio e de Bataneiro), para logo ascender por camiño de carro 
ata chegar á aldea de Buisán, onde comeremos  
 
Aquí o senda ofrécenos dúas posibilidades, seguir cara ao sur en dirección da 
capela de San Xoán, situada nun alto á saída do pobo, ou ben coller cara ao 
norte para bordear o monte de A Cogoma (679 m.) e logo descender en direc-
ción á aldea de Arroxiña, que será a proposta que nós imos seguir.  
 
Neste tramo, mentres nos diriximos á canle do río Navia (ao leste), teremos 
unhas belas vistas da Serra de Lagos (ao norte) e de bonitas aldeas como a 
Penamil, Tucende, Mazaira ou Pullán.  
 
Desde que collemos esta variante, estamos discorrendo polas terras de tres conce-
llos ben coñecidos de Galicia, Becerreá (Buisán), Navia de Suarna (A Arrosi-
ña) e Cervantes, onde remataremos a nosa andaina na súa aldea de Cabana, á 
que chegaremos logo de cruzar o Navia pola ponte de mesmo nome. 
 
Distancia: 17,9 km  
Duración aproximada: 6 horas 
Dificultad: Media-baixa 
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