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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Pedrafita do Cebreiro é historicamente territorio de tránsito de múltiples vías de comunicación 

entre Galicia con Castela, gracias á existencia dun dos poucos pasos naturais existentes no sistema 

montañoso que separa a comunidade galega da meseta. Este paso o seguen na actualidade a A-6 e a N-VI, 

vías de comunicación principais entre o norte de Galicia e o centro, leste e sur de España. 

Existen referencias históricas que nos levan a asegurar o paso de camiños romanos por terras do 

concello de Pedrafita do Cebreiro. Tanto o pobo do Cebreiro, como a capital municipal, Pedrafita, 

actuaron dende o seu inicio como entrada natural para atravesaren os accidentes naturais, paso que 

tamén os peregrinos empregaron no seu camiño cara a Compostela.  

Está documentada a existencia dun hospital dende 1057. No Códice Calixtino faise mención ao “[...] 

Porto do Monte Cebrero, e no seu cumio o Hospital [...]”, así como o núcleo hoxe coñecido como Liñares, 

“Linar de Rege”. 

No século XIV se produce o Milagre do Santo Grial acontecido no santuario de Santa María do 

Cebreiro, o que consolidaría a súa importancia simbólica e espiritual na ruta xacobea. Está documentado 

que no 1487 os Reis Católicos paran no Cebreiro. 

O actual lugar de Hospital ten referencias dende o século XV como “Hospedale de la Chontessa” ou 

O Hospital, topónimo que en si mesmo proba a existencia dun refuxio para viaxeiros. 

O Cebreiro, O Hospital así como o núcleo de Fonfría (“Munfria”) teñen referencias no itinerario de 

Von Harff no 1496. Nompar de Caumont tamén sinala Fonfría como un dos finales de etapa na volta dos 

peregrinos dende Santiago. 

Domenico Laffi, en 1666, cita no seu itinerario de peregrinación “Monte Cebreiro”. 

 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO TRAZADO 

2.1. DESCRICIÓN DA PROPOSTA 

Pedrafita do Cebreiro é o primeiro concello de Galicia no Camiño Francés. Constitúe un paso moi 

salientable no Camiño posto que é un dos poucos pasos naturais entre Castela e Galicia. No seu percorrido 

por este concello o Camiño atravesará núcleos como O Cebreiro, lugar onde aconteceu a importante 

milagre do Cáliz, Liñares, Hospital ou Fonfría, entre outros. Tamén aquí o peregrino superará o Alto do 

Poio, un dos máis exixentes da ruta. 

Trazado do Camiño: O Cebreiro (límite coa Comunidade de Castela-León - O Furco (límite co 
concello de Triacastela) 

O trazado comeza en Galicia no límite coa Comunidade Autónoma de Castela-León, nas 

proximidades do núcleo do Cebreiro. O camiño ascende entre matogueira baixa seguindo a ladeira da 

montaña. A chegada á poboación do Cebreiro,  prodúcese na zona posterior ao Santuario de Santa María 

A Real. O trazado incorpórase á estrada que rodea O Cebreiro e pouco despois introdúcese nesta aldea, 

entre as primeiras edificacións: as pallozas rehabilitadas e o Santuario de Santa María A Real. Todo o 

pavimento do Cebreiro atópase empedrado.  Tras atravesar a poboación pola súa rúa principal, o trazado 

diríxese cara á estrada autonómica LU-633 por unha corredoira asfaltada deixando o edificio do albergue 

de peregrinos, situado a media ladeira, na esquerda. Ao abandonar a localidade, a ausencia de edificacións 

permite presenciar á dereita a vista dos primeiros vals lucenses. 

O trazado discorre pouco máis de cincuenta metros pola beiravía da estrada, xa que o camiño 

desvincúlase dela mentres ascende pola ladeira situada no lado esquerdo. O camiño discorre en paralelo á 

devandita estrada a unha cota lixeiramente superior. 

O Peregrino chega a Liñares, que atópase aos pés da estrada LU-633. O trazado atrtaviesa a 

poboación e chega ata a Igrexa Parroquial de Santo Estevo. O núcleo fórmano unha morea de casas en 

torno ao edificio relixioso. Na saída de Liñares, o trazado cruza a estrada e toma a corredoira que se dirixe 

a Brimbeira y Coterces. Pero de seguido toma un carreiro que nace á esquerda e ascende con forte 

pendente. De novo trátase dun trazado na aba da montaña dende o que se divisan as vistas da contorna. 

O trazado conflúe coa estrada LU-633 no alto de San Roque (1270 m de altitude ). Neste 

emprazamento sitúase o “Monumento ó Peregrino”, dende o que se abre a perspectiva dos vales situados 

ao sur. Tras un curto treito no que o trazado transcorre paralelo á estrada, as dúas rutas diverxen na súa 

traxectoria e o trazado atalla en liña recta rumbo a poboación de Hospital. A senda avanza entre leiras e 

prados sempre con amplas vistas da contorna, mentres as primeiras edificacións de Hospital asoman no 

horizonte. De novo sitúase o trazado paralelo á estrada e tras unha recta chégase a esta vila. Hospital 

preséntase como un núcleo de casas apiñadas no que practicamente a totalidade das edificacións son de 

arquitectura tradicional. O trazado atravesa o corazón de Hospital pola única rúa existente. Saen ao seu 

paso unha fonte e a Igrexa Parroquial de San Xoán de Hospital. Ao abandonar o núcleo de Hospital, o 

trazado diríxese de novo á estrada autonómica LU-633. Aquí se inicia un treito no que a ruta sitúase como 

un anexo adxacente á beiravía da estrada.   

Ao chegar ao desvío da pequena estrada que se dirixe a Sabugos e Amorne, o trazado abandona a 

LU-633 para tomar unha corredoira asfaltada. Tras un curto treito por esta vía  que descende cara ás 

pequenas poboacións citadas, o trazado toma un camiño de terra que xa dende o principio recupera 

altitude con decisión. A pista de terra ábrese paso entre arbustos e matogueira que se alterna con prados. 

É un treito con altibaixos que mantén en todo momento a altura e zigzaguea cara ao núcleo de 

Padornelos. 
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Tras pasar os edificios dunha instalación gandeira, a Igrexa Parroquial de San Xoán de Padornelos 

asoma ao final dunha empinada costa. Frente a ela, sitúase unha fonte. Padornelos é atravesado por unha 

corredoira asfaltada na que se apoia o trazado. A travesía resulta breve e axiña se abandona esta 

poboación por un camiño pedregoso en ascenso cara ao Alto do Poio, que presenta apenas media ducia 

de casas. 

O trazado abandona O Poio por un camiño que ascende por unha empinada costa a carón da última 

casa do alto. Tras atravesar unhas leiras de labor, xira para discorrer en dirección paralela á estrada LU-

633, pero a maior altitude polo Camiño Maragato. Tras pasar por unha zona na que se atopan varias pistas 

forestais, o trazado toma un camiño co firme de terra e herba. Ao transcorrer en senso lonxitudinal ao da 

serra pola que avanza, case non hai pendentes. O peregrino chega a Fonfría á altura da “Porta do Galego”. 

O seu caserío atópase apiñado ao redor dos dous eidos que atravesan o seu centro urbano, a estrada e o 

camiño de Santiago. Os edificios de uso agrícola e gandeiro altérnanse coas vivendas. Entre a estrada e o 

camiño, áchase a Igrexa Parroquial de San Xoán de Fonfría. 

Deixando atrás Fonfría, o camiño vese rodeado dunha paisaxe de suaves ladeiras con escasa 

vexetación. O trazado continúa en paralelo á estrada pero distante dos escasos vehículos que circulan por 

ela. Pouco despois, o camiño da un xiro brusco cara á estrada ata converxer nela. É o final do concello de 

Pedrafita do Cebreiro. 

Trazado complementario (O Cebreiro-Liñares) 

A saída do núcleo do Cebreiro, realízase xunto ao albergue de peregrinos. O camiño ascende por 

unha pista forestal, polo que as vistas aos vals inferiores aumentan. É así ata que un piñeiral envolve ao 

camiño e oculta todas as vistas do horizonte. O trazado percorre este bosque cun firme ben marcado pola 

citada pista forestal. Tras avanzar plano, comeza o descenso e de seguido divísase o final do bosque. A 

pista desemboca noutra maior, de gran anchura e nese punto vírase á dereita. Este novo treito ofrece 

grandes ao peregrino no seu lado esquerdo. O camiño avanza e comeza o descenso que o conducirá ao 

núcleo de Liñares . 

Trazado con vestixios históricos (Liñares - Hospital) 

Ao comezar o descenso do Alto de San Roque, a traza toma un camiño entre as matogueiras. Este 

carreiro axiña vira de xeito que se sitúa en paralelo ao trazado delimitado e co núcleo de Hospital á fronte. 

Un novo xiro á esquerda vai desembocar na estrada LU-633. Dende este punto esta traza discorrerá pola 

plataforma da estrada, ata rematar co encontro do trazado delimitado.  

Trazado complementario (Alto do Poio - Fonfría) 

Neste cumio iníciase un treito no que o trazado avanza paralelo á estrada LU-633. O peregrino 

transita por unha senda que transcorre a escasos metros da calzada. O camiño mantén a altura, que 

permite ter vistas dos vales lucenses situados ao sur do camiño.  

Máis adiante, aumenta a vexetación con piñeirais que interpóñense entre a estrada e o camiño, 

pero son masas de bosque illadas. A ruta gaña altitude respecto da calzada e mantense así no que resta de 

camiño ata chegar a Fonfría. O peregrino chega a Fonfría á altura da “Porta do Galego” 

 

 

2.2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DO CAMIÑO 

Superposición do trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño, complementario e trazado con vestixios históricos Pedrafita do Cebreiro. Elaboración 
propia 
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O trazado do Camiño que atravesa o concello de Pedrafita do Cebreiro ten variacións respecto da 

delimitación levada a cabo no ano 1992. Esta última vese reflectida na súa totalidade, aínda que non toda 

forma parte do trazado do Camiño, senón que hai tramos que se volven complementarios ou sobre os que 

se establece unha cautela arqueolóxica. Ademais proponse a recuperación como Camiño dun tramo algo 

máis de 2 Km entre O Cebreiro e Liñares e outro de 3 Km entre o Alto de Poio e Fonfría. 

2.2.1. TRAMO O CEBREIRO-LIÑARES 

Trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño e complementario. Elaboración propia 

A delimitación do ano 1992, indicaba que o Camiño discorría pola estrada LU-634. Na actualidade 

recupérase como Camiño un que vai paralelo á estrada. Trátase dun camiño que hoxe en día se encontra 

en desuso e cuberto case en toda a súa totalidade pola vexetación. Conserva a caixa do camiño e o 
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cómaro esquerdo. As evidencias físicas pérdense cando chega a San Estevo de Liñares. Ademais, márcase 

como camiño complementario o que na actualidade se encontra sinalizado e consolidado polo uso. 

 

2.2.2. TRAMO LIÑARES - HOSPITAL 

Trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño e trazado con vestixios históricos. Elaboración propia 

O Camiño de 1992 indicaba un trazado que se chega a intuír na Ortofoto de 1956, pero que na 

actualidade non é recoñecible como tal. Establécese un trazado con vestixios históricos sobre este e 

delimítase como Camiño o que se encontra actualmente consolidado polo uso. 

2.2.3. TRAMO PADORNELO - FONFRÍA 

Trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño e complementario. Elaboración propia 

Entre o Alto do Poio e Fonfría rescátase un tramo de algo máis de 3 Km de lonxitude pertencente 

ao Camiño Maragato que se conserva practicamente na súa totalidade. Trátase dun camiño de firme de 

terra que transcorre na súa maior parte entre zonas de cultivo e que nalgunhas zonas mantén aínda os 

cómaros laterais. 

 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DO CAMIÑO 

Para todos os tramos do Camiño recoñecidos no traballo se fai unha análise dos seus parámetros 

técnicos que os definen fisicamente. Deste estudo preséntase neste documento a información que 

resume o estado de conservación actual destes trazados, mediante o Índice de Calidade Percibida e o 

estado de conservación do pavimento. En ambos os dous casos defínese unha situación denominada 

“Recuperable/Cautela” para identificar aqueles tramos que na actualidade non poden ser transitados de 

forma cómoda pero que poden chegar a selo con intervencións lixeiras, e tamén aqueles tramos que 

debido a diversos motivos son dificilmente recuperables a curto prazo e quedan como cautela 

arqueolóxica. 

Índice de Calidade Percibida do Camiño (ICC) 

Indicador creado para representar de forma sintética a conservación e calidade global de cada 

treito de camiño, combinando o estado de pavimento, a adecuación do entorno, a paisaxe percibida, a 

visibilidade e o tipo de plataforma. 
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Conservación do Camiño 

Estado de conservación do pavimento e plataforma do Camiño de Santiago. 
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4. DESCRICIÓN DO ÁMBITO DE BIC 

O ámbito do Camiño Francés intérnase en Galicia polo concello de Pedrafita de Cebreiro 

procedente da provincia de León. Ensánchase debido á bifurcación do trazado entre os núcleos de 

Cebreiro e Liñares, o trazado do Camiño polo norte e o trazado complementario polo sur; entón continúa 

cara ao noroeste e volve ensancharse para abranguer áreas de interese paisaxístico, como o bosque 

frondoso de Padornelo e o bosque da Serra de Rañadoiro. 

Ao longo do concello, a delimitación do ámbito atravesa as parroquias de O Cebreiro e Liñares, 

intérnase lixeiramente na de Veiga de Forcas, continúa pola de Hospital, Padornelo, Louzarela, e toca as 

parroquias de Nullán e A Alence en Ás Nogais, antes de rematar no límite do termo municipal de 

Triacastela a través da parroquia de Fonfría. Engloba no seu interior os núcleos de O Cebreiro, Liñares, 

Hospital, Padornelo e Fonfría. 

O límite norte da delimitación descende cara a Cebreiro polo camiño de Chao da Poza, ata o campo 

de aparcamento, para cruzar a LU 633 cara ao norte e rodeando o agra de Cebreiro dirixirse cara ao 

regueiro da Landeira. Bordeando a estrada de Lagúa intérnase na parroquia de Liñares e descende cara ao 

núcleo do mesmo nome, deixándoo á esquerda, así como o alto de San Roque. Tras deixar Bimbreira á 

dereita cruza o regueiro de Navallos antes de alcanzar o límite da parroquia de Hospital. Pasa ao norte do 

núcleo de Hospital e alcanza a parroquia de Padornelo polo lugar de O Gotarón. Continúa en dirección 

noroeste para pasar entre os núcleos de Sabugo ó norte e Padornelo ao sur chegando case ata o Alto do 

Poio, dende onde se dirixe cara ao norte polo camiño que leva a O Lago. Deixando á dereita o lugar de 

Teso dous Garavanzos avanza cara ao límite co termo municipal de Ás Nogais. Intérnase na parroquia de 

Nullán por pista entre bosque sen perder altura paralela á estrema dos concellos de Ás Nogais e Pedrafita 

do Cebreiro. Ao chegar á altura de Fonfría, e xa dende a parroquia de A Alence, xira cara ao sudoeste para 

cruzar o linde municipal e polo lugar de A Pena de Cabra dende onde alcanza o límite co concello de 

Triacastela deixando o rego do Fonte da Grovia á dereita. 

A delimitación, polo lado sur, intérnase polo lugar de A Pena Branca e diríxese cara a O Cebreiro. 

Xira cara ao sur na fonte de Pradín deixando á dereita Teso dá Cruz. Intérnase na parroquia de Liñares e 

prosegue cara ao núcleo do mesmo nome. Deixa á dereita os lugares de O Val dás Carriozas, Merdido e o 

núcleo de Liñares. Pouco antes de A Canteira éntrase na parroquia de Veiga de Forcas e continúa cara á 

parroquia de Hospital pasando polo Penedo do Val de Ermida deixando á esquerda o Alto do Retorno. 

Unha vez dentro da nova parroquia crúzase a estrada LU 1301 e rodéase o agra de Hospital, núcleo que 

quedará á dereita, e polo Aira dous Lobos seguindo unha pista forestal pasa á parroquia de Padornelo. 

Deixa o núcleo homónimo ao norte e alcanza a parroquia de Louzareda pola dereita do núcleo de A Porfía. 

Cruza a parroquia de xeito paralelo á estrada LU 633 e intérnase na parroquia de Fonfría polo lugar de Os 

Tesos. Bordea as leiras do núcleo de Fonfría e alcanza o límite do concello de Triacastela. 

 

 

 

5. DESCRICIÓN DA DELIMITACIÓN DA ZONA DE RESPECTO 

O camiño atravesa Pedrafita polo norte do concello, polas parroquias do Cebreiro, Liñares, 

Hospital, Padornelo, Louzarela e Fonfría. A zona de respecto incorpora ás parroquias anteriores a de Veiga 

de Forcas polo sur. 

O límite norte do ámbito incorporase a Pedrafita pola parroquia do Cebreiro, dende o lugar de 

Fontevedra diríxese ao núcleo da Lagúa, deixando ao sur O Cebreiro. Na Lagúa torna ao norte cara á Pena 

Grande bordeando polo sur o lugar da Moeda, pasado o regato da Pradela entra na parroquia de Liñares, 

incluíndo o propio núcleo e mais o de Brimbeira. Pasado o regueiro de Navallos segue por estrada ata o 

lugar de Fontaíña e diríxese ao norte ata o núcleo de Teixoeiras, na parroquia de Padornelo. Dende este 

enclave trascurre a carón do rego das Espiñas, augas arriba ata Monte Oscuro e A Folgueirosa, onde toma 

dirección noroeste deixando ao sur o núcleo de Sabugos primeiro e do Lago máis tarde, antes de 

internarse no concello das Nogais. Nas Nogais o límite da zona de respecto ven marcado polas cumes das 

serras meridionais do concello e atravesa as parroquias de Nullán, A Alence e Torés, recollendo unha 

pequena franxa polo sur paralela ao límite cos concellos de Pedrafita e Triacastela. Logo de bordear polo 

sur o núcleo das Cruces entra no concello de Triacastela  polo norte de Lamas do Biduedo na parroquia do 

mesmo nome. 

O límite sur do ámbito entra pola parroquia do Cebreiro e, tras bordear polo norte o lugar da Pena 

da Seara, diríxese ao sur ata preto do Acivo. A delimitación deixa a parroquia de Liñares polo norte do 

lugar de Celeiró, e comeza a atravesar a parroquia de Veiga de Forcas polo sur do núcleo, tomando 

dirección noroeste e continuando polo linde entre as parroquias de Hospital e Pacios. Atravesa a 

parroquia de Padornelo polo sur, deixando ao norte o regueiro das Chousas e mantendo a dirección 

internase na parroquia de Louzarela, onde bordea o núcleo polo sur para incluír o castro e continuar logo 

por camiño entre o Agro Novo e o Chao do Arco. Entra finalmente no concello de Triacastela seguindo o 

límite municipal, primeiro con Pedrafita e logo con Samos. 
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6. ELEMENTOS PATRIMONIAIS VINCULADOS AO CAMIÑO DE SANTIAGO 

Elementos patrimoniais dentro do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Igrexa de Santa Maria a Real O Cebreiro Non Alta Idade-Media 660430 4730446 

Cementerio do Cebreiro O Cebreiro Non Alta Idade-Media 660376 4730473 

Palloza 1 O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660305 4730469 

Palloza 2 O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660323 4730475 

Palloza 3 O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660371 4730487 

Palloza 4 O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660339 4730419 

Palloza Museo O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660347 4730410 

Cruceiro da Mina O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660437 4730470 

Hórreo O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660248 4730383 

Igrexa de San Xoan de Fonfria Fonfria Non Idade Moderna 650954 4732840 

Cemiterio de Fonfria Fonfria Non Idade Moderna 650951 4732816 

Igrexa de San Xoan de Hospital Hospital Non Idade Media 655539 4730059 

Igrexa de Liñares Liñares Non Idade Media 657930 4729311 

Cementerio de Liñares Liñares Non Idade Media 657917 4729346 

Monumento o Peregrino Liñares Non Idade Contemporanea 657307 4729294 

Capela de Busmullan Busmullan-Temple Non Idade Contemporanea 657930 4729311 

Cemiterio de Busmullan Busmullan-Temple Non Idade Contemporanea 657917 4729346 

Igrexa de San Xoan de Padornelo Padornelo Non Idade Moderna 653815 4730781 

Cemiterio en Padornelo Padornelo Non Idade Moderna 653800 4730790 

Aira en Hospital 1 Hospital Non Idade Contemporanea 655825 4729973 

Aira en Hospital 2 Hospital Non Idade Contemporanea 655584 4730009 

Aira en Hospital 3 Hospital Non Idade Contemporanea 655814 4729989 

Aira en Hospital 4 Hospital Non Idade Contemporanea 655599 4730083 

Aira en Padornelo 1 Padornelo Non Idade Contemporanea 653929 4730705 

Aira en Padornelo 2 Padornelo Non Idade Contemporanea 653867 4730709 

Hospital de San Xiraldo O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660365 4730430 

Cruz de Madeira no Albergue O Cebreiro Non Idade Contemporanea 660079 4730423 

Cruz de Madeira O Cebreiro Non Idade Contemporanea 659868 4730058 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO (2007-2010) 
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8. ANEXO PLANOS 

 


