PRESENTACIÓN
Imos a bisbarra do Ribeiro, no val do
río Avia, afluente do río Miño. Trátase dunha zona importantísima de Galicia, coñecida polos seus viños, pola súa historia e
pola desbordante beleza natural de toda
a súa xeografía. Todos máis o menos a
coñecemos, pero quizais poucos camiñaron polas súas aldeas e coñecen os seus
pequenos tesouros. Nesta rápida visita
imos descubrir algún deles, facendo un
pequeno treito dun novo Camiño de Santiago, visitando o Mosteiro de San Clodio
e o importantísimo Castro de San Cibrao
de Lás.

MOSTEIRO DE SAN CLODIO
Data do S.IX, é Monumento Histórico
Artístico. Desde a súa fundación dedicouse a introdución do cultivo da vide, que
logo se estendeu a todo a comarca. A
igrexa é de estilo gótico con tres ábsides.
A fachada do palacio abacial é barroca.
Tras unha complexa obra de restauración, foi convertido en hotel de luxo.
CAMIÑO MIÑOTO DO RIBEIRO
É un camiño creado por unha asociación funda en 2014 para recuperar un antigo camiño xacobeo desde Braga

(Portugal). Ten una lonxitude de 173 km
que se divide en 9 etapas. No ano 2020 recibe a Compostela. https://
www.caminominotoribeiro.com/
Nos imos realizar a metade dá etapa 5,
de Ribadavia a Pazos de Arenteiro, empezando en San Clodio—Leiro e terminando
en Ribadavia.
CASTRO DE SAN CIBRAO DE LÁS
É sen dúbida un dos castros máis importantes de Galicia, tamén coñecido como
A Cidade de Lánsbrica. Data do S.II a.c.
ao S.II d.c.
Ten unha extensión de 10 hectáreas, e
calcúlase que puideron vivir á vez ata
3000 persoas. Pegado ao castro está o O
Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa,
cunhas magníficas instalacións, que nos
axudarán a coñecer a importancia deste
e doutros castros.
RUTA SAN CLODIO—RIBADAVIA
Sobre as 11 horas, unha vez visitado o
mosteiro, descenderemos ata o río Avia,
cruzando a estrada por un paso elevado,
e colleremos un Camiño Real que nos levará a aldea da Ponte do S.XV e a Capela de San Antón. Dende aquí empeza-

Pola tarde, sobre as 15,30 horas, nos
desprazaremos en bus a San Cibrao de
Lás, para visitar o Castro e o Centro de
Interpretación. Calculamos rematar a
visita sobre as 18 horas, e estar de regreso na Coruña sobre as 20 horas, aproximadamente

3h

10,10

remos a subir ata a aldea de Barzamedelle, para continuar pola aldea abandonada de Ibedo, entre muros de pedra e tramos enlodados.
Por camiños de terra entre bancales
de viñas baixaremos a Bieite, outra vez
no río Avia. Seguiremos subindo polo
Camiño Real ata Beade, hoxe unha pista alcatranada, que nos levará ata a
igrexa parroquial de Santa María, antiga
sede da Encomenda de Beade, orde
militar de San Xoan de Xerusalén (Orde
de Malta), con gran poder político e
económico entre vos séculos XII e XVIII.
Faremos unha necesaria parada.
Continuaremos por o núcleo máis
grande do Beade Medieval, entre estreitas rúas cun forte cheiro a uva e viño.
Seguiremos en baixada pasando pola
Capela dá Compaixón, por unha antiga
verea chamada A Corredoira. Así chegaremos ata San Cristovo, outra vez no
río Avía, cun artístico Peto de ánimas.
Dende aquí so quedaranos cruzar a
estrada OU-504, para entrar non Parque
dá Veronza, onde rematará a roteiro.
Teremos bancos, sombra e zona de baño por se alguén anímase. A poucos
metros está o Hostal Evencio, con bar e
terraza.

IMPORTANTE
POR MOR DÁ LONGA DISTANCIA QUE TEMOS ATA O RIBADAVIA, ADIANTAMOS A
HORA HABITUAL DE SAÍDA, QUE SERÁ AS
8 DÁ MAÑÁN.
INSCRICIÓNS:
Socios 16€ Non socios 25€
Clave da actividade: 71200381
Conta: ES25-2080 5565 0030 4000 2362
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
24-25 setembro. Serra dá Arga(Portugal).
16 outubro. Open Cidade da Coruña, no
circuíto dá Torre de Hércules. Organiza
Club Marcha Nórdica Coruña. Colabora Ártabros.
19 outubro.Veteranos Activos. Roteiros
do Río dá Chanca e dá Pedra e dá Auga—Barrantes (Pontevedra).
23 outubro. Coñece e Camiña. Devesa
de Rogeira e Formigueiros-Ou Courel
(Lugo).
28 outubro a 1 novembro. Reinosa
(Cantabria).Parque Natural de Saja - Besaya.
9 novembro. Veteranos Activos. Ribeira
do río Ulla– Touro (A Coruña).

San Clodio

