Descripción del recorrido
O noso roteiro hoxe discorre polos concellos de Silleda e Vila
de Cruces, na comarca de Trasdeza. Comezaremos no mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro e faremos unha andaina
circular.
Este fermoso mosteiro era da orde beneditina e construíuse
no século X sobre unha antiga ermida. É unha das mellores
mostras do románico oxival. No século XV a abadía pasou a
ser un priorado e na época de Mendizabal perdeu definitivamente o seu esplendor.
Subimos por un bosque con sobreiras, carballos, mimosas e
outras árbores ata preto do Carboeiro de Francia. A andaina
pasa por praderías e vilas como o Castro de Breixa, Ansemil e
Martixe. A igrexa de Ansemil é moi peculiar.
Despois de andar xunto ao río Toxa chegamos ao miradoiro
da fervenza, baixaremos ata a base e continuamos na beira
do río ata unha ponte sobre o Deza. Esta é a parte con máis
beleza do percorrido.
Seguindo o noso camiño entre bosques pasaremos pola ermida de San Paio e unha zona urbana da Moa e Reboredo.
Cruzaremos o río Orza xunto á area recreativa “El Refugio” e
subiremos pasando pola aldea de Paradela, rematamos o
roteiro xunto ao río Deza, onde veremos moitas árbores coas
“barbas de San Xurxo” para cruzalo na ponte do Demo que
ten unha boa lenda.
“ Os monxes do antigo mosteiro que hai preto da ponte decidiron facer un trato co demo un venres. O demo erguería un
sólido mosteiro de pedra entre o venres e o domingo pola
mañá, en troques, levaría consigo todas as almas que falecesen ese domingo.
O demo aceptou, con reticencias, pois era coñecedor de que
os monxes posuían o salterio de San Cibrán, o cal o escorrentaba e o atormentaba se se presentaba. Pero a sinceridade do
irmán Ramón convenceuno.
O demo construíu o fermoso santuario e púxose a esperar a
súa recompensa. Como continua a lenda? Descúbreo no taboleiro xunto á ponte.
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PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 15 de marzo 2015: Borneiro-Monte Gontón (CO)
√ 20-22 de marzo 2015: Desfiladero del Esva (AS)
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Distancia : 17 km
Dificultade : Media
Duración : 6 horas

SOCIEDADE DE MONTAÑA

Alto tajo (GU)
11 de abril 2015: Senderos de Catoira (PO)
26 de abril 2015: Primavera en O Courel (LU)
31-3 de mayo 2015: Muniellos-Cornisa Cantabrica (AS)
17 de mayo 2015: Subida a O Iroite (CO)
7 de junio 2015: Fraga da Marronda (LU)
19-21 de junio 2015: Picos de Europa (AS)
28 de junio 2015: Recorriendo O Vicedo (LU)
13 de septiembre 2015: Arredores de Boiro (CO)
19-20 de septiembre 2015: Arredores da Guardia (PO)
4 de octubre 2015: Arredores de Arnoia (OU)
25 de octubre 2015: Arredores da Merca (OU)
15 de noviembre 2015: Souto de Cruzul (LU)
13 de diciembre 2015: De Corme a Ponteceso (CO)

Este calendario es orientativo y, puede estar sujeto alguna modificación a lo largo
de su desarrollo, tanto en el trayecto, como en la fecha, por lo que se recomienda,
consultar la web del club para mas detalles

Teléfono: 981 213115
Correo: artabros@artabros.org

22 de febrero de 2015

——————————
POLO RÍO DEZA E
A FERVENZA DO TOXA

(DEZA-TABEIRÒS)

