A lonxitude do percorrido é de aproximadamente
16.260 metros lineais, cara ó norte preto da Estrada
a Santa Comba. A ruta proposta percorre os cursos
fluviais dos ríos Sarela, Gatofero, Oufín e Tambre.

MARCAS E SINAIS NO PERCORRIDO
Sinal de continuidade, que indica o camiño
correcto.
Sinal de camiño equivocado,
camiño que non se debe coller.

que

indica

o

Sinal de derivacion, que indica un camiño de ida
e volta dende a rota principal.
Sinal de cambio de sentido, que indica un
cambio de sentido á dereita ou á esquerda no
sentido da marcha.
Baliza que permite identificar o sendeiro.

A Ponte Albar
1 Km.
Rota dos Rios

Proximidade a localizacións
de interese.

INFORMACION ADICIONAL
En Ponte do Lermo atópase un muíño convertido en
establecemento de hostalaría: o bar do Muíño de
Lermo, no km. 2,000.
Para a volta hai liñas de autobuses en varios puntos:
-Líña 4:Romaño / Vista Alegre / As Cancelas.
-Líña P7: Porta do Camiño / Peregrina / Grixoa (esta liña
ten unha parada a 200 m. do final da rota).

O sendeiro parte do Parque da Alameda, no centro
da cidade de Santiago de Compostela. Baixa cara
ao Parque de Galeras cruza a fermosa Ponte do
Asén, seguindo o curso do río Sarela. Pasa pola
zona de Santa Isabel e remonta o río pasando
varias pontes novas e deixando a ambas marxes
varios muíños, nun deles, no de Ponte Lermo,
atopámolo convertido en Bar. Na seguinte ponte, do
Avío, temos o muiño de Avío, no medio dun conxunto de hórreos, canles e comportas de gran beleza.
Agás destes exemplos salientables, todo o percorrido atópase xalonado dunha rede de canles para
pequenos muíños o rega a manta dos prados veciños de gran beleza.
Pero sen dúbida o elemento mais salientable é a
fábrica de curtidos de Ponte Pedriña. Encaixase no
máxico luar formado pola confluencia do río Sarela
con camiño histórico de Bergantiños, que cruza o río
sobre unha ponte de tres ollos ata chegar e un lavadoiro fonte afondado no chan. Na outra veira, na
marxe esquerda do Sarela tamén temos un muíño, o
de Ponte Pedriña.

A ruta continua augas arriba e pasa baixo a Ponte
do Romaño, remontando un curso cheo de pequenos muíños, cunha marxe de prados e traseiras do
núcleo do Romaño e outras tapizadas de arboredo
ata chegar a incorporación do rego de Vilares,
nunha presa fermosa. Neste punto, a altura do
núcleo de Sarela d’Arriba, o percorrido abandona o
río para dirixirse a Bargo por un treito dun antigo
camiño medieval ata chegar ó rego de Gatofero, que
cruza por unha antiga ponte medieval que pecha
unha fermosa fervenza e un conxunto de muíños
rehabilitados.

A ruta a partires deste punto segue o curso do Gatofero, atravesando as fermosas fragas que tapizan as
ladeiras e deixando unha regueira de ruínas de
muíños, ata as inmediacións de Grixoa, pasado a
carón da igrexa parroquial. Neste punto cruzamos a
estrada para discorrer pola beira do rego Oufín ata
chegar ó río Tambre. O percorrido continúa pola
marxe esquerda do río Tambre , entre campos de
cultivo ó longo dun par de quilómetros preto de
Ponte Albar. O percorrido segue pola beira do río,
cada vez mais tranquilo, conforme se achega á cola
do embalse de Fecha. Se trata dun treito de gran
beleza caracterizado polos enormes carballos
demoucados e os tapices de musgo e fentos. Chegamos ao camiño real que se afasta do río ao cruzar
o monte da Ribeira ata chegar ao lugar da Ponte
Albar, fermoso conxunto de vivendas tradicionais
restauradas.
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