Voltamos ás nosas actividades sendeiristas despois do descanso estival cunha proposta para visitar unha bonita zona do
Concello de Bríón, municipio que ofrece a oportunidade de
gozar da natureza por innumerables carreiros e camiños, á
vez que acumula un rico patrimonio histórico-cultural.
Buscando eses obxectivos o bus levaranos, antes de nada a
tomar o tradicional café da mañá á aldea de Santa María de
Ons, onde poderemos admirar a súa coidada igrexa de finais
do século XVIII, cuxo altar maior conta cun retablo en pedra
que constitúe unha rareza arquitectónica que se realza cunhas bonitas policromías de 1789, recuperadas no 2007 grazas
aos traballos de restauración sufragados maiormente por
unha colecta veciñal.
Iniciaremos a nosa camiñada nas proximidades da AC-543,
preto da aldea que ten de nome Pedreira, para coller dirección dun campo de “mámoas” que se sitúan nas inmediacións
do lugar coñecido como Coto de Montouto.
Precisamente, para achegarnos o máis posible á “mamoa”
que mellor se recoñece, nesta parte verémosnos obrigados a
percorrer un pequeno tramo de asfalto antes de internarnos
xa na zona arborada que chaman Fonte Pedriña.
Siguindo o sendeiro, logo de cruzar a estrada que denominan
de Feiraco, dirixirémonos cara ás inmediacións do Tambre
(aquí xa remansado polo Encoro de Barrié de la Maza), en
dirección ao fotoxénico saldo de auga coñecido como Pozo
Negro, situado nuns dos tramos máis fermosos que veremos
hoxe.
Despois da única ascensión que teremos esta xornada, chegaremos ás inmediacións da aldea de Ons onde nos atoparemos
coa sinalización da Ruta do Río Tambre que tomaremos en
dirección a devandito río ata nos encontrar coa área recreativa que se localiza nas proximidades de “A Ponte dá Insua” a
cal dá acceso ao Concello de Negreira, onde, dependendo da
hora e a situación meteorolóxica, poderemos xantar.
A partir de aquí camiñaremos deixando á nosa dereita o citado encoro, por unha ampla senda na que nos atoparemos con
rótulos indicando os nomes tradicionais dos parajes polas que
pasa, ademais doutros con información interesante.
No número 83, do ano 2011, da revista Altamira, que podedes localizar na páxina web www.briondixital.org, os máis
aplicados poden afondar na etimoloxía dos nomes que iremos
vendo, así, por exemplo, segundo nela se di: O Gandarón
equivale a gándara, “terreo baixo e improdutivo”; O Pouso é
un rechán para repousar despois dunha costa moi pina; Coto

é un outeiro prominente, que non hase de confundir co “coto”
castelán como de caza, que en galego se di “couto”. Bouciña, é
un terreo inculto cuberto de mato, etc. © Luciano Pena
Seguindo esta mesma publicación parece interesante comentar
que o investigador Figueira Valverde calculaba que en Galicia
hai uns “trinta millóns” de leiras, cada unha co seu propio nome, que xa é dicir.
Logo duns 5/6 quilómetros de doada camiñada chegaremos ao
maxestoso castro de Forxán, aínda sen excavar. A sua estacada,
perfectamente definida, permite a entrada polo mesmo acceso
que utilizaron no seu tempo seus antigos moradores.
Baixando cara á aldea de mesmo nome, primeiro teremos unhas
preciosas vistas do río que nos veu acompañando ata aquí, para
atoparnos a continuación coa Ruta dos Cruceiros, e un belo
exemplo deste típico monumento da arquitectura popular galega.
Seguindo esta proposta dirixirémonos cara ao río Traba que
atoparemos na Ponte dous Carros, a partir da cal, e ata chegar a
Ponte dá Ingrexa, atoparemos sete muiños de distintos tipos, un
deles con restos do que foi a primeira fábrica de luz da parroquia.
A nosa ruta remata na engaoilante igrexa de Santa María de
Viceso, construída entre 1772 e 1873. A parte máis importante
é a fachada cunha imaxe dá Asunción dá Virxe labrada en 1784,
polo escultor noiés Antonio Fabeiro. O retablo é neoclásico,
pero as capelas laterais son modernas.
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Distancia: 18km. (con moi poucos desniveis)
Dificultade: Baixa

PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 11, 12 e 13 outubro: Catoute—Sierra Gistredo (LE)
√ 2o outubro: Socalcos no Belesar—A Ribeira Sacra (LU)
√ 17 novembro: Polas ribeiras do Miño De Rábade a Castro
de Rei (LU)
√ 15 decembro: Ruta da Pedra e da Auga, Ribadumia—O
Salnés (PO)
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