
 

 

ROTEIRO POLO CASTRO DE SANTA MARÍA   

E O CASTELO DE DOIRAS  (CERVANTES) 
Partindo de San Román de Cervantes faremos unha ruta circular 
de 8 km, na que teremos a oportunidade de visitar o Castro de 
Sta. Mª de Cervantes, o máis importante dos Ancares lugueses. 
Estivo habitado no período de transición do mundo prerromano 
ao romano. Foi descuberto no ano 1994 durante as obras de 
acondicionamento do acceso á igrexa de Santa María, sendo 
escavado parcialmente nesa  mesma década. Localízase nun 
estreito val de montaña, nun pequeno saínte de ladeira orixinado 
polo río Quindous, tributario do Navia. Ademais visitaremos o 
conxunto etnográfico e algúns exemplos da singular arquitectura 
de teito dos Ancares.  

Pola tarde achegarémonos á fortificación medieval do Castelo de Doiras, na parroquia de Vilarello. Os 700 
metros de altitude aos que se sitúa facíano inexpugnable. Trátase dun dos elementos máis emblemáticos do 
Concello de Cervantes. Foi construído no S. XV e  tivo como propietario o Conde de Grajal de Campos (Señor 
de Cervantes). Ten planta rectangular,  muros de mampostería de lousa e portada con arco de medio punto. 
Alberga unha das lendas máis populares da mitoloxía galega, “a cerva branca dos Ancares”. No ano 1994 foi 
declarado B.I.C. dentro do Catálogo de monumentos históricos de Galiza. Desde Veiga do Seixo camiñaremos 
ata Cereixido, visitaremos a súa igrexa e continuaremos camiñando cara á Noceda onde rematará  este roteiro. 

     Lonxitude:  12 km de dificultade  media-baixa. 

DOMINGO, 13 de MARZO de 2016 

     

 

 

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

17 Abril: Castro de Fazouro- Foz  
22 Maio: Castro de Espasante- Ortigueira 
26 Xuño: Castro de Baroña- Porto do Son 

MEMORIA PÉTREA 
ROTEIROS ADEGA-LUGO 

2015-2016 

      Xeral........................................................................................................................ 15 € 
Estudantes, xubilad@s e no paro…………..................................................................12 € 
Soci@s..................................................................................................................... 10 € 
Ata 17 anos....................................... ........................................................................ 5 € 

 

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

http://www.adega.gal/

