Baseándonos na senda "A Vía Escondida" de Viascón,
suprimindo algúns tramos, ampliándoa polo norte e prolongándoa polo sur, deseñamos este sendeiro que vai
dende San Xurxo de Sacos ata o Mosteiro de San Pedro
Tenorio.
Iniciamos o noso percorrido na carballeira de San
Xusto, parroquia de San Xurxo de Sacos, exactamente
na capela de San Xusto e Pastor, descendendo ata os
Baños de San Xusto, onde se encontran restos das instalacións do antigo Balneario de 1915 dedicadas a tratamentos mineiro-medicinais de distintas doenzas
(estómago e aparato dixestivo en xeral, fígado e sobre
todo para as cutáneas) e onde aínda hai algunha bañeira
e seguen xermolando augas sulfurosas.
Seguimos pola beira do río Lérez, camiñando perto
dos restos de varios muíños; pasando xunto á ponte medieval da Ponte Nova ata chegar á verdadeira nova ponte
da estrada de Campo Lameiro, que pasaremos por debaixo xustamente á beira da área recreativa preparada
para o baño estival, e continuando á beira do río ata iniciar un lixeiro ascenso entre muro baixo que nos irá
achegando ao lugar da Atalaia.
Continuamos ata a igrexa parroquial de Santiago de
Viascón e, xa na civilización, baixamos á aldea de Cabanelas onde poderemos visitar a Praza do Quinteiro coa
súa fonte, o lavadoiro, numerosos hórreos de arquitectura artesanal e mesmo poderemos comer na súa área
recreativa, se o tempo o permite. En caso de chuvias
insistentes comeremos nun bar de Viascón achegándonos
despois o bus ata o Mosteiro de San Pedro Tenorio.
De novo en marcha, e sempre dependendo da climatoloxía, poderemos achegarnos ás rochas insculturadas
da Laxe das Coutadas, onde encontraremos representacións de cérvidos, círculos concéntricos e figuras zoomórficas, ou visitar o Foxo do Lobo, un pouco abandonado pero moi interesante.
Como sabedes, este elemento tiña como finalidade
darlle caza ao lobo no pasado. Composto por dous altos
muros de "cachotería" de gran lonxitude dispostos a

xeito de embude, os lobos eran dirixidos nunha batida,
mediante ruído e lume, cara ao punto onde estes muros de
estreitaban ata un pequeno paso e como única saída un
pozo circular tamén en pedra.
De seguido poderemos subir pola pista forestal do
monte Castelo ata chegar perto do Couto da Torre, pasando pola planicie do Chan da Batalla onde nace o río Tenorio,
ou desviarnos para subir ao cume da Torre do Castelo que,
cos seus 549 metros, é o punto máis alto da serra e onde
poderemos gozar de fermosas vistas da ría de Pontevedra,
parte da ría de Arosa, así como unha vista do cume da serra, coa súa curiosa forma ameada debido aos múltiples
afloramentos graníticos.
Despois de deixar atrás a caseta forestal, o sendeiro
baixa zigzagueando polo noroeste da serra, con vistas a
Mullereiro e Viascón, e pasa xunto á Cruz de Daniel, tallada nunha rocha, para rematar no mosteiro beneditino de
San Pedro de Tenorio.
Distancia: 18 -22 km. (dependendo da variante)
Desnivel: máximo 500 m. (segundo o percorrido)
Dificultade: Media - baixa

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DA
CAMPAÑA COÑECE E CAMIÑA
17 de febreiro.- Lagoas de Cospeito – Castelo
de Caldeloba (Lugo).
17 de marzo.- Outo da Penadoira – Gaxin – Pontes do Lérez. Forcarey (Pontevedra).
21 de abril.- Montealegre – Seixalvo. Outariz
(Orense)
12 de maio.- O Pai Lor. O Courel (Lugo).
16 de xuño.- Camariñas – Camelle. A Costa da
Morte (Coruña).
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