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PRESENTACIÓN: 
 Como vimos facendo dende hai varios 
anos, na ruta de decembro camiñamos só 
pola mañá, para realizar o medio día, unha 
comida de prato e unha longa sobremesa,  
no que  falaremos do que  fixémos durante 
o ano, do programa do 2015, e doutras 
moitas actividades e proxectos. 
 Para este día,  eliximos a zona de Cer-
ceda-Tordoia, por pasar por aquí a vella vía 
do ferrocarril A Coruña-Santiago, que esta-
mos a intentar recuperar para o sendeiris-
mo. A nosa intención era facer o tramo 
Pontraga (Ordes) - Tordoia, pero o mal es-
tado da vía, obrigounos a cambiar pola zo-
na de Cerceda, que se conservase mellor, 
e inclúe dous bonitos túneles que imos pa-
sar. 
 A novidade deste ano, é a proxección 
do audiovisual "Ártabros, 40 anos crean-
do soños", que resume nunha hora, os 40 
anos de vida do noso club. O restaurante 
onde xantamos, ten no primeiro piso, un 
comedor para vodas que imos  mudar a 
sala de cine. 
 Queremos, que os socios e non socios 
que veñen ás rutas, coñezan a fascinante 
historia do club, que dende hai 30 anos, 
organiza estas rutas dominicais. 
 
A ZONA 
 Cerceda e Tordoia, son dous pequenos 
concellos da bisbarra de Órdes. A súa  xeo-
grafía está marcada pola liña do ferrocarril 
e pola mina e central térmica de Meirama. 
 Son vales con moita vexetación, gra-
zas á auga, principalmente dos ríos Anllóns 
en Cerceda, e Pontepedra e Lenguelle en 
Tordoia, que forman o encoro de Vilagudin, 
un lugar moi atractivo para o sendeirismo 
e para os pescadores, por ser o primeiro 

couto de pesca turístico creado en Galicia. 
 En Cerceda está a instalación turística 
Aquapark, que veremos por fóra, por empe-
zar a ruta xusto pegado a ela. Tamén hai o 
importante Pazo dos Lavandeiras, do s. XVII, 
vinculado a casa dos Becerra. 
      En Tordoia, o interese témolo no  enco-
ro, na  Pedra Longa, e o dolmen de Cabalei-
ros ou Casa dá Moura   
 
A RUTA 
 Comezaremos a ruta frente o restau-
rante do xantar, polo Paseo do Acevedo , un 
preciosa senda fluvial que rodea o Aquapark, 
e nos levará ata chegar ao vello apeadeiro 
de Cerceda. Deixamos a vía e seguimos pola 
aldea de Tourio, onde seguimos un anaco o 
PR-G 131, para deixalo na baixada ao río Le-
güelle. 
 Unha vez pasada a ponte, seguimos 
unha corredoira que nos leva a vella vía, á 
que acedemos por un forte terraplén. A 200 
metros afrontamos os dous túneles rectos, 
nos que se ve o final, pero dentro é necesa-
ria a lanterna. Seguimos por un curto tramo 
de vía, que deixámola para coller un camiño 
asfaltado que nos leva a Portobrea, onde cal-
culamos chegar sobre as 12,30-13 horas. 
 En Portobrea, espéranos o bus para le-
varnos en 10 minutos a Vilagudín, onde fare-
mos o segundo tramo de camiñada, seguin-
do en parte o PR-G 89. Unha vez en Vilagu-
dín, cruzaremos a presa e seguiremos un ca-
miño que vai moi preto da beira. Despois, 
seguiremos ata Pedra Longa, para rematar 
na aldea de Cabaleiros, despois de visitar o 
seu importante dolmen. 
            
                  PRÓXIMA RUTA 
  25 XANEIRO 2015 .- Montes do Gato - Oza 
dos Ríos. 




