• DATOS
-Lonxitude: 6.250 m. Ida e volta
-Dificultade: Baixa.
-Época Ideal: Todo o ano.
-Duración: 2 horas e media.
-Material: O habitual para un paseo polo campo.
-Cartografía: Plano 22-III (Pontedeume).

• PERFIL

Santa Mª de Doroña existía xa no ano 1.185 pois desa
data é un documento do rei de Galicia a León Fernando II.
Nel concédense ó Mosterio de Caaveiro o dereito sobre as
¾ partes dos beneficios de Doroña. A Igrexa de Doroña
ten unha nave e unha ábsida de planta semicircular
románicas, rematadas na segunda metade de século XII. A
portada é sinxela, cun par de columnas e arquivolta
lixeiramente apuntada. Destaca no tímpano un relevo do
“Agnus Dei”, sobre a porta de entrada que está protexida
por un pórtico cuberto. Un gracioso campanario elévase
sobre un contraforte lateral, probablemente para mellorar a
acústica das campás. No interior, o arco triunfal de medio
punto apoiase sobre columnas con capiteis ben labrados.
Xunto a igrexa podemos ver un fermoso exemplar de
acacia negra (árbore exótica introducida e asilvestrada en
Galicia).

•
O Castelo de Andrade está situado nun mirador
estratéxico, sobre a Pena Leboreira, as súas reducidas
dimensións amosan o seu carácter de baluarte defensivo.
Foi construido por Fernán Pérez de Andrade “O Bo” sobre
as terras do Mosteiro de Sobrado.Tras anos de preito, a
Casa de Andrade acordou pagar ó prior un arrendamento de
10.000 maravedís anuais.
A Torre da Homenaxe, a parte mellor conservada, é de
planta cadrada, con vinte metros de alto e dez de ancho. O
grosor dos muros é de dous metros e medio. Debeu de ter
tres andares, cubertos cunha bóveda de canteiría sobre a
que estaba a parte almeada.
O resto do edificio adáptase á configuración do terreo e
pecha un patio de armas de 140 m². Na única entrada aínda
se percibe, borroso, o escudo dos Andrade. Estaba
franqueada por dous torreóns prismáticos. Nos dous
andares desta zona encrávanse as dependencias privadas.
Un pequeño foxo nos francos sur e leste remataba a obra.
Conta a lenda que o castelo conecta por medio dun túnel
subterráneo coa residencia dos Andrade en Pontedeume.

DESCRIPCIÓN

A rota comeza en Alvarella, subindo á esquerda ata chegar
o cruce coa estrada AC-151 (1).
Seguimos a estrada pola dereita ata chegar ó primeiro
desvío á esquerda, iniciando a subida dunha costa de certa
importancia (2). Subiremos pola pista asfaltada ata chegar a
un cruce de 3 vías (3), no que seguiremos hacia a dereita
pola estrada principal AC-152.
Camiñaremos pola estrada ata chegar a un desvío sinalado
á esquerda (4) que conduce directamente ó Castelo de
Andrade. A volta farémola polo mesmo camiño ata chegar
a unha marquesina (5), na que collemos o camiño sinalado
cara abaixo hacia Doroña, chegando a un cruce no que
encontraremos unha casa de fronte (6). Cruzamos a estrada
AC-152 collendo o camiño que baixa á esquerda ata chegar
á igrexa (7). Logo seguimos baixando pola mesma pista ata
chegar a un desvío no que colleremos unha nova pista á
dereita, pola que continuaremos, primeiro descendendo un
pouco, e logo ascendendo. Seguiremos esa estrada ata outro
desvío (8), collendo á dereita e subindo ata chegar a un
cruce cunha fonte (9), debemos continuar ascendendo ata
chegar a Alvarella.
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