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BOSQUE DE RIBEIRA 
ROTEIRO POLAS RIBEIRAS DO SARRIA E CELEIRO 

O roteiro transcorrerá por un fermoso e deleitoso ameneiral 
atlántico ao longo das ribeiras de dous ríos: Sarria e Celeiro. O 
ameneiral do río Sarria une o LIC Ancares-Courel coa Reserva da 
Bioesfera Terras do Miño. O punto de inicio do roteiro será a Vila de 
Sarria. O primeiro treito transcorrerá pola Ruta das Aceas á beira do 
río Sarria, dándonos a oportunidade de visitar varios elementos 
etnográficos asociados ao río: o muíño de Rigueiro, a Cova de 
Gaspar, o Muíño do Conde e As Aceas de Arriba e de Abaixo. De 
volta na Vila, ascenderemos polo Camiño de Santiago ata o 
Mosteiro da Magdalena e faremos unha parada no seu souto. 
Posteriormente, achegarémonos ao Río Celeiro. Descendendo pola 

súa ribeira toparémonos coa capela románica de Requeixo e avanzaremos ata a desembocadura deste río no 
Sarria, no lugar da Veiguiña. Desde aquí remontaremos de novo o Sarria ata o centro de Vila, punto de remate 
do roteiro. Neste lugar teremos ocasión de analizar o impacto das obras de encanamento que a Confederación 
Hidrográfica Miño-Sil está a facer no río e que foron e seguen sendo obxecto dunha gran contestación social.  

Colabora: Plataforma Sarriana polo Río. 

Lonxitude: 13,5  km de dificultade media-baixa.                           

DOMINGO, 22 de FEBREIRO de 2015 
            
 

 
 
 

O autobús sairá de diante da Facultade de Formación do Profesorado ás 9.00 h.  
Imprescindible anotarse chamando ao 679 113 718 ou ao 982 24 02 99. 

 

Leva roupa e calzado axeitados e comida para o camiño. O bo humor é cousa de tod@s 
 

PRÓXIMOS ROTEIROS  DE ADEGA LUGO 
 

22 de Marzo: Acevais de Piornedo (Ancares)      24 de Maio: Bosque de inundación(Begonte)  
19 de Abril: Sobreiral do Arnego (Agolada)         14 de Xuño: Loureiral (Illa Cortegada) 

 
+info: www.adega.gal ou roteirosadegalugo.blogaliza.org 

 

Xeral............................................................................................. 15 € 
    Estudantes, xubilad@s e no paro…………..........................................12 € 

        Soci@s.......................................................................................... 10 € 
          Ata 17 anos....................................... ............................................. 5 € 
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PERCORRIDO SOBRE MAPA: 

 
 
Coñece máis sobre: 
-Campaña Cousa de Raíces, na defensa do bosque galego: cousaderaices.wordpress.com  
-Roteiros ADEGA-Lugo “Cousa de Raíces”: http://www.adega.gal/web/novas.php?id=268&idioma=gl&sec=209  
-Roteiros ADEGA-Lugo: roteirosadegalugo.blogaliza.org 
-Plataforma Sarriana polo río: https://www.facebook.com/salvemosoriosarria  

Saída de Sarria: 10h 


