Recomendaciones

Calzado de montaña y ropa cómoda. Dependiendo de la época en la
que vayamos a realizar este recorrido, parte del sendero puede estar
inundado ya que éste discurre a lo largo de los cauces de los ríos Deva
y Miño. Infórmese previamente del estado del mismo.
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O sendeiro comenza e remata na Ponte Románica de San Xoán. Escenario dunha batalla contra os franceses no ano 1809, que se conmemora cun monolito de pedra.
Nesta área de lecer, cunha praia ﬂuvial e cun merendeiro, tamén
podemos ver un aserradeiro e un muiño recuperados.
A ruta parte na marxe dereita do río Deva, a contracorrente, seguindo
un camiño de carro, hacia a zona baixa das Regadas; unha vez atravesada a nova estrada, camiñando xunto a unhas veigas e canais de
rego, chegamos a antiga estrada de San Xoán. Ó pasar a ponte de
pedra, o sendeiro abandona a estrada cara á esquerda e sube, entre
valados de leiras privadas ata chegar a unhas casas abandonadas
coñecidas por “O Portal do Grilo” que data de 1818.
Máis adiante o sendeiro atravesa o lugar de “A Maraña” e diríxese
á aldea abandonada de Trabazos. Aquí, a ruta deixa o asfalto, xira á
esquerda, por un camiño de carro que bordea as antigas construccións, e nos leva ao río Deva. Camiñando pola beira esquerda do río,
ascendendo, atopamos restos dun muíño e outro en boas condicións.
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Viñedos

É entón cando a ruta xira á dereita e ascende ata a pista alcatranada.
Dende aquí proséguese a ruta, xirando á esquerda e camiñando pola
vía, ata a Fenteira, en Sande, pequeno núcleo urbano que deixamos
atrás para iniciar a ascensión ao “Coto da Moura”. Aquí podemos ver
o val do río Deva, a paisaxe da beira portuguesa e os petroglifos que
abondan no lugar.
Iniciado o descenso por diversas pistas, e tras chegar ás inmediacións dunha liña de alta tensión, avanzamos en dirección sur cara a
San Xoán. Despois dun pequeno tramo alcatranado a ruta ascende
ata o Monte Cabrón. Descendemos e acadamos a estrada de San
Xoán, hai que tomar á esquerda uns metros e logo xirar á dereita
para baixar directamente sobre un paso de peóns que atravesa a
nova PO-400.
Aquí temos 2 opcións:
❏ Facer a Derivación. Atravesando A Aduana, e logo de cruzar a vía
do ferrocarril, a ruta descende ata os pescos do Miño. Volta polo mesmo camiño.
❏ Proseguir a ruta circular por Lagoallo e o Cruceiro, ata a depuradora de augas e a vía do tren. O camiño vai ata unha ponte de ferro
sobre o Deva e, tomando unha senda, xira á dereita para ascender
pola beira esquerda do río Deva ata chegar de novo a Ponte de San
Xoán. Aquí, rematamos o percorrido, no mesmo punto de inicio.

