


O PR-G 210 é unha ruta circular duns 14,5 quilómetros. Parte do 
museo etnográfico Casa do Patrón, no lugar de Codeseda, e ten 
como eixos os ríos Asneiro e Lebozán.

Ao longo do seu percorrido visitamos os xacementos 
prehistóricos do castro de Doade, o castro de Vilanova e a mámoa 
da Peniña de Vilar. Entre o legado de época medieval atopamos, 
ademais dunha antiga rede de camiños, a Vía da Prata a 
Compostela e a igrexa románica de san Xoán de Vilanova. De 
época moderna pazos, pontellas e muíños.

Destaca a paisaxe agraria sen concentrar, conformada a través 
dos séculos polos seus habitantes, e as aldeas, que conservan o 
casarío e o seu urbanismo tradicional.

Entre o patrimonio natural sobresaen os castiñeiros e carballos 
centenarios, sendo o carballo de Soutolongo, árbore catalogada, 
o que posúe a copa máis grande de Galicia.
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A Casa do Patrón é un museo etnográfico de titularidade privada con 
máis de 2.000 m² de exposición repartidos en tres edificios. 
Actualmente posúe a maior colección etnográfica de Galicia, con 
máis de 4.500 pezas.

Entre as últimas actuacións do Museo están a escavación de parte do 
castro de Doade, a recreación a tamaño natural dunha cabana 
castrexa e a inauguración da sala de Arqueoloxía.

A Casa do Patrón programa numerosos obradoiros, actividades e 
xornadas ao longo do ano, co que abrangue todo tipo de públicos. 
Conta ademais cun restaurante propio e varios espazos verdes 
acondicionados na súa contorna.
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Onde aloxarse: Casas de turismo rural na zona e Albergue Vicente Agulló.
Descarga do track e máis información en www.museoetnográfico.net

teléfono  emerxencias   
112

Sendeiro sinalizado

Ano de homologación                                                             
2017

Promotor              
Asociación de Amigos do 
Museo Casa do Patrón

Entidade homologadora           
Federación Galega de Montañismo 

                                              

horario

desnivel de subida

desnivel de baixada

distancia horizontal

tipo de percorrido

 4 h

346 m

351 m

14,50 km

circular

MIDE   RUTA DO CASTRO DE DOADE

Zonas encharcadas en épocas de chuvia

Condicións para todo o ano, tempos estimados 
segundo criterio MiDE, sen paradas. 

severidade do medio natural

orientación no itinerario

dificultade no desprazamento

cantidade de esforzo necesario
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MEDIO
Severidade do 
medio natural

ITINERARIO
Dificultade de
orientarse no
itinerario

DESPRAZAMENTO
Dificultade no
desprazamento

ESFORZO
Cantidade de
esforzo
necesario

1 O medio natural non está exento de riscos
2 Hai máis dun factor de risco
3 Hai varios factores de risco
4 Hai bastantes factores de risco
5 Hai moitos factores de risco

1 Camiños e encrucilladas ben definidos
2 Sendas ou sinalización que indica a continuidade
3 Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e de puntos
cardinais
4 Esixe técnicas de orientación e navegación fóra de traza
5 A navegación é interrompida por obstáculos que hai que bordear

1 Marcha por superficie lisa
2 Marcha por camiños de ferradura
3 Marcha por sendas graduadas ou terreos irregulares
4 É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
5 Require pasos de escalada para a progresión

1 Ata 1 h de marcha efectiva
2 Máis de 1 h e ata 3 h de marcha efectiva
3 Máis de 3 h e ata 6 h de marcha efectiva
4 Máis de 6 h e ata 10 h de marcha efectiva
5 Máis de 10 h de marcha efectiva

Calculado segundo
criterios MIDE para un
excursionista medio
pouco cargado

continuidade do sendeiro

derivación

cambio de dirección

dirección equivocada
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PRG_210
Ruta 
do Castro de Doade
Ruta homologada no ano 2017

Puntos de Interese
Museo etnográfico Casa do Patrón
Castro de Doade
Castro de Vilanova
Vía da Prata (Camiño de Santiago)
Río Asneiro
Igrexa de san Xoán de Vilanova e pazo 
do Ferreiro
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Pazo de Piñón
Aldea de Santomé
Área Recreativa e Club de Hípica de 
Mouriscade
Entorno Natural Biosaudable dos 
Muíños
Carballo de Soutolongo
Muíño de Froiz
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