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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

O concello de Portomarín sitúase preto do centro xeográfico de Galicia, e na súa beira leste o río Miño marca ó límite 

cos concello do Páramo e de Paradela constituíndo unha importante barreira natural ás vías de comunicación. Neste concello 

hai constancia dunha ponte de orixe romana,  construída no século II da nosa era. Grazas a existencia desta ponte Portomarín 

foi un importante fito nas comunicacións entre o leste e o oeste das terras de Lugo.  

Os peregrinos cara a Santiago de Compostela aproveitaron a existencia da ponte romana para superar a barreira do 

Miño, o que contribuíu a facer da localidade de Portomarín un punto moi importante na historia da ruta xacobea, como 

testemuñan as Ordes de Cabaleiros que paulatinamente foron establecéndose nela: Cabaleiros da Orde de Santiago, da Orde 

do Temple e da Orde de San Xoán de Xerusalén. 

No Códice Calixtino, Portomarín aparece citado coma “Pons Minea” (Ponte do Miño), xa que era un dos poucos pasos 

que permitían cruzar o Miño. A ponte foi destruída por orde de Dona Urraca, raíña de Castela, no 1112, sendo reconstruído 

oito anos máis tarde por Pedro o Peregrino. O mesmo construtor levantaría un hospital de peregrinos na vila. 

Portomarín e citado, entre outras fontes, nun itinerario anónimo francés so século XIV, así como nos itinerarios de 

Nompar de Caumont no 1417, Arnold von Harff no 1496. Tamén no mapa de 1648 "Charte des Chemins de S. Jaques de 

Compostelle", adicado ós roteiros do camiño de Santiago dende Europa. 

O cambio máis significativo que sufriu Portomarín na súa historia é consecuencia da construción do Encoro de Belesar, 

que motivou a construción dunha nova vila no Monte do Cristo. Este traslado provoca que as antigas pontes queden baixo o 

nivel das augas e que se constrúa outra máis moderna que de paso. Este cambio de trazado obrigou a cambiar o antigo 

camiño e a trasladar á nova vila algúns dos monumentos máis significativos.  

O núcleo de Gonzar está citado no Repertorio de Camiños de Villuga en 1546, no seu itinerario de volta de Santiago de 

Compostela. 

No concello de Portomarín tamén hai evidencias do paso do camiño medieval polo núcleo de Hospital da Cruz, no cal 

erguíase un antigo hospital de peregrinos. 

 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO TRAZADO 

2.1. DESCRICIÓN DA PROPOSTA 

Portomarín é un punto estratéxico no Camiño Francés ao seu paso por Galicia, posto que aquí a ruta salva un dos seus 

maiores obstáculo, o Miño, mediante sucesivas pontes hoxe mergulladas baixo as augas do encoro de Belesar. Este paso fixo 

de Portomarín unha florecente vila na cal establecéronse un bo número de ordes de cabalería para maior protección destas 

terras e, por extensión, dos peregrinos. 

A actual Portomarín segue sendo un punto importante na ruta, coa presenza de numerosos servizos de hostalería e 

restauración. Unha vez superada a vila, o Camiño ascende polos núcleos de San Roque, Toxibó, Gonzar – tras o cal se ascende 

preto do cumio do castro de Castromaior - , O Hospital e Vendas de Narón.  

Trazado do Camiño: Límite co concello de Paradela - Vendas de Narón (límite co concello de Monterroso) 

O trazado descende entre pradarías cara á ribeira do Miño ata á estrada de titularidade autonómica LU-633. O 

peregrino transita pola devandita estrada e pasa pola ponte sobre o río Miño. Ao chegar á outra ribeira, o trazado delimitado 

bifúrcase: 

Un ramal accede ao casco urbano de Portomarín polas escaleiras que conducen ao centro urbano. Deste xeito, o 

peregrino chega á rúa Xeral Franco e posteriormente á Praza Conde de Fenosa. Este ramal abandona Portomarín pola Avenida 

de Chantada en descenso prolongado. Ao chegar á estrada LU-633, xira á esquerda pola devandita estrada. 

O outro ramal, continúa pola estrada LU-633 ate chegar a unha ponte que cruza as colas do encoro. Neste punto os 

dous trazados unifícanse. 

A ruta discorre paralela ao río Miño pola estrada LU-4910 e toma a estrada que ascende pola aba do outeiro ao núcleo 

de San Roque. Chegado ao núcleo edificado, o trazado intérnase polas rúas e pasa frente á Igrexa de San Roque. O camiño 

continúa en ascenso ata abandonar a poboación. Unha vez a ruta acadou altitude, vai chairo mentres se interna nun val 

cuberto pola masa de árbores. Despois os prados predominan no contorno ata chegar a unha estrada local onde o peregrino 

xira á esquerda e rodea os terreos dunha nave industrial. 

O trazado discorre pola estrada LU-633 con longas rectas ao redor das que a paisaxe vaise alternando con pequenos 

bosques e leiras de labranza por unha zona de altiplanicie con amplas vistas. De seguido o camiño chega ao núcleo de Toxibó. 

Tras atravesar Toxibó, a ruta vaise afastando progresivamente da devandita estrada e avanza a través dun bosque. Comeza 

ademais un ascenso non moi intenso pero si prolongado. Máis adiante, o trazado reencóntrase coa estrada LU-633 pola que 

discorre entre fragas e padros ata chegar a unha carballeira preto de Gonzar. O peregrino continúa pola estrada LU-633 sen 

atravesar a poboación de Gonzar. Despois a ruta afástase da estrada por un vial asfaltado á esquerda. 

Superado Gonzar, o camiño continúa en paralelo á estrada nuna contorna onde predomina o bosque baixo, 

fundamentalmente a base de piñeiros. O trazado chega ao núcleo de Castromaior, onde o peregrino pasa a carón da Igrexa 

Parroquial de Santa María. Na saída de Castromaior o trazado discorre por unha pista que ascende cara ao Castro de 

Castromaior. A ruta pasa preto deste Castro entre a matogueira predominante nesta zona. 

O trazado desemboca nunha pista de xeito que produce un xiro leve cara á dereita con destino á estrada LU-633, por 

onde discorre ata chegar ás proximidades de Hospital da Cruz. O peregrino chega a Hospital da Cruz por un camiño de terra 

que no interior da poboación está empedrado. Este núcleo conserva parte da súa arquitectura tradicional. Ao abandonar 

Hospital da Cruz o trazado debe cruzar a estrada nacional N-540. Para iso, utiliza os viarios que unen a estrada LU-633 coa 

anteriormente citada. Unha vez realizado o cruzamento, o trazado continúa en dirección a Vendas de Narón por unha estrada 

local. O treito cara a Vendas de Narón discorre por unha zona desde a que domínase a paisaxe de toda a contorna. O trazado 

atravesa Vendas de Narón pola devandita estrada. Na saída da poboación, o peregrino pasa frente á Capela da Magdalena. 
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Trazado complementario: Val do río Barrela 

Desde O Souto o camiño ascende por un bosque entre noiros e muros de pedra. Posteriormente os prados predominan 

no contorno mentras o terreo é chairo. No encontro coa estrada LU-633, o trazado xira á esquerda por unha estrada local. 

Trazado complementario: Vilachá - Embalse de Belesar 

O trazado discorre pola estrada que descende desde o núcleo de Vilachá até chegar á estrada LU-633, pasando por A 

Cruz de Pedra. Ao chegar á devandita estrada, a ruta continúa por ela até o trazado delimitado. 

Trazado complementario en Gonzar 

O peregrino rodea a carballeira e xira á esquerda tomando un camiño ata chegar ao núcleo de Gonzar. A ruta atravesa 

a poboación na súa totalidade, pasando fronte á Igrexa Parroquial de Santa María.  

Trazado con vestixios históricos: Ponte Vella de Portimarín 

Trazado que discorre polas ruínas dos barrios de San Pedro e San Nicolás da antiga localidade de Portomarín e cruza o 

embalse polas ruínas da ponte romana de Portomarín. 

Trazado con vestixios históricos: Castromaior – Hospital da Cruz 

O trazado comenza na estrada LU-633 e discorre por un camiño entre matogueiras. Tras cruzar a devandita estrada 

preto de Hospital da Cruz, a ruta intérnase no núcleo pola súa zona norte. 

Trazado con vestixios históricos: Cruzamento N-540 – LU-633 

Treito no cruzamentodas estradas N-540 e LU-633, preto do núcleo de Hospital da Cruz. 

 

2.2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DO CAMIÑO 

 
Superposición do trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño, complementario e trazado con vestixios históricos en Portomarín. Elaboración propia 

 

TRAZADO DO CAMIÑO 
 

 TRAZADO CON VESTIXIOS 
HISTÓRICOS 

 

  

TRAZADO COMPLEMENTARIO 
 

 TRAZADO OFICIAL 1992 
 

  

 
 

O trazado do Camiño proposto ao longo do concello de Portomarín, difire nalgúns puntos co proposto na delimitación 

realizada no ano 1992. Ademais achéganse algúns tramos sobre os que establecer unha cautela arqueolóxica en virtude ao 

seu carácter histórico para un futuro estudio e posible posta en valor e uso. 

2.2.1. TRAMO VILACHÁ - FONTES 

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

O trazado delimitado con anterioridade internábase no concello de Portomarín proveniente de Paradela pola estrada 

que une os núcleos de Vilachá e San Pedro. A proposta descende cara a San Pedro por camiño, pasando pola hoxe 

desaparecida capela de San Lázaro. 

Trátase dunha tramo que conserva a súa estrutura física na maior parte do trazado e que discorre entre terreos. Os 

seus lados atópanse flanqueados de muros a ambos os dous lados cunha altura variable de entre 0,8 e 3 metros. Cóntase con 

referencias orais de veciños que falan do paso de peregrinos por el, e se reflicte nos estudios de Jean Passini e Elías Valiña. 
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Incorpórase tamén como trazado complementario o que descende por pista asfaltada ao sur de do Corgo de Peitadiña, 

ata A Cruz de Pedra incorporándose á baixada directa dende Vilacha tras pasar por Fonteagra. 

Estableceuse unha traza de cautela arqueolóxica no lugar da desaparecido ponte medieval. 

2.2.2. TRAMO PORTOMARÍN 

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

O trazado delimitado en 1992 non se internaba no núcleo de Portomarín. A delimitación actual incorpora como 

Trazado o que ascende polas escaleiras e a rúa Xeneral Franco ata a Praza Conde de Fenosa, volvendo sobre os seus pasos 

para chegar ata a estrada LU-633 pola Avenida de Chantada. 

2.2.3. TRAMO PORTOMARÍN - CORTAPEZAS 

  

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

O camiño marcado no ano 1992 describe unha dobre alternativa á saída de Portomarín. Unha polo norte e outra polo 

sur. A norte é usada polos peregrinos. O seu carácter rural e tradicional unido ao seu valor ambiental fai que se consolide 

como trazado conmplementario. A segunda, que conta con maior grao de certeza que a norte, pasa polo núcleo de San Roque 

xunto á capela dedicada a San Roque Peregrino e ao antigo cemiterio de Portomarín. 

Neste primerio tramo conserva os muros de pedra a ambos lados. Por tramos se atopa escavado na rocha, 

cunhaprofundidade de entre 2,5 a 3metros. Sube a carón de un rego bastante encaixado, ancheando ata os 4 m. Neste último 

tramo os comaros lateráis perden altura ata desaparecer completamente. O tramo final discorre polo parte alta do monte 

entre prados ata chegar a fábrica de cerámica de Cortapezas, por onde continuaría en recto, pero hoxe non se conserva. Este 

tramo é coñocido tambén como Camiño Real. 

Ao chegar á fábrica de cerámica de Cortapezas, o camiño pasa pola parte traseira desta ata chegar á estrada LU 633, 

salvando o cruzamento actual no cambio de rasante. 

 

2.2.4. TRAMO TOXIBO – CABANAS 

  

Trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño, Elaboración propia 

Na delimitación de 1992 delimitouse o camiño ao longo da estrada LU 633 xunto cunha serie de trazados que a 

atravesaban. Delimitouse o camiño polo actualmente consolidado e recollido en estudios previos. 

2.2.5. TRAMO CASTROMAIOR – HOSPITAL DA CRUZ 

  

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

Á saída de Castromaior a delimitación realizada en 1992, diríxese recta cara á estrada LU 633 e continúa por ela cara a 

Hospital dá Cruz. Proponse un trazado de camiño que salindo do núcleo por una pista á esquerda en dirección noroeste. 

Durante todo o trazado é un camino de terra que ó principio discorre entre comaros e ascende casa o Csatro de Castromaior. 

O chegar aquí discorre polo derradeiro foxo do xacemento en dirección este-oeste ata o fin do mesmo, onde xira á dereita, 

continuando por unha pista ata achegar a la carretera LU 633.  O camino atópase en uso e ven sendo utilizado 

esporádicamente por peregrinos ademáis de su uso para comunicar os núcleos de Castromaior e Hospital da Cruz. 
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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. 

 

 

 

Conservación do Camiño 

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

Nada máis entrar no concello de Portomarín o ámbito de BIC ensánchase considerablemente para incluír dentro deste 

dous elementos importantes: o núcleo que dá nome ao concello e o trazado complementario que pasa polo norte do núcleo 

de San Roque, núcleo que é cruzado polo trazado do Camiño; unha vez unidos os dous trazados o ámbito continúa en 

dirección noroeste cun ancho aproximadamente constante ata chegar ao límite co concello de Palas de Rei 

As parroquias atravesadas pola delimitación do Camiño, deste a oeste son: Portomarín, Cortapezas, San Mamede de 

Belaz, Caborrecelle, Gonzar, Castromaior, Narón, Nespereira e San Mamede do Río. Dentro deste atópanse os núcleos de 

Fonteagra, San Pedro, Portomarín, San Roque, Cortapezas, Toxibo, Cabanas, Gonzar, Castromaior, Hospital da Cruz e Vendas 

de Narón. 

Polo norte, o ámbito abrangue o núcleo de San Pedro polo límite dun bosquete de ribeira situado á beira do encoro de 

Belesar. Unha vez na outra beira do río Miño bordéaa en dirección norte rodeando o núcleo de Portomarín ata que volve xirar 

cara ao sur en Poza. Descende deixando o núcleo á esquerda ata o piñeiral de Barreira para continuar cara ao oeste polo río 

Barrela e internarse na parroquia de Cortapezas e cruzarse coa estrada LU 633, para ensancharse pouco despois deixando á 

dereita os núcleos de Cortapezas, Zazar e Caldelas e á esquerda as medorras do Campo de Mámoas. Despois de internarse na 

parroquia de Vedro segue o rego de Torres ata a parroquia de Caborrecelle deixando á dereita as mámoas de Couteriño. Ao 

entrar na nova parroquia o ámbito descende cara á estrada LU 633 e continúa practicamente paralelo ata chegar ao núcleo de 

Cabanas do Monte, que rodea polo norte. Deixa á esquerda Santa Marta e á dereita a Medorra do Alto de Cabana e continúa 

polo límite da parroquia de Gonzar ata que á altura do bosquete previo a Gonzar se dirixe cara ao sudoeste, practicamente ata 

a altura da estrada anteriormente citada. Continúa de novo paralelo á anterior deixando á esquerda o núcleo de Gonzar. Ao 

chegar a O Corgo, xa na parroquia de Castromaior, descende ata ela para pasar xunto a Castromaior e internarse na parroquia 

de Nespereria. Vólvese separar da estrada para pasar á dereita da medorra do Alto Valiño, a de Lamas de Outide e a de Alto 

do Hospital e á esquerda do núcleo de Nespereria. Entra na parroquia de San Mamede do Río entre os núcleos de Hospital dá 

Cruz e de A Volta de Varela, que deixa a esquerda e dereita respectivamente, e cruza sobre a estrada N 540. Despois de A 

Pena Aspera, que deixa ao oeste, diríxese cara a A Codeira para chegar ao límite con Monterroso ao norte de Pena Medorra 

que se atopa por enriba de Vendas de Narón. 

O límite polo sur, nada máis internarse no concello, deixa á dereita Fonteagra e cruza á outra beira do Miño, onde pasa 

pola dereita do núcleo de San Roque e continúa polo Alto dous Coios ata os Montes no límite coa parroquia de Cortapezas e 

San Mamede de Belaz. Continúa ao longo do límite das dúas últimas deixando as medorras do Campo de Mámoas e as de 

Couteriño á dereita e chegar ao límite da parroquia de Gonzar. Deixa ao norte o núcleo de Toxibó e segue case paralela á 

estrada LU 633 deixando o núcleo de Gonzar e os seus leiras á dereita ao aproximarse á parroquia de Castromaior. Co núcleo 

de Castromaior sucede o mesmo que o anterior e o límite continúa para, separándose do castro de Castromaior, seguir cara á 

parroquia de San Mamede do Río. Deixa á esquerda o río Comada e bordea o núcleo de Hospital da Cruz para dende Os 

Pedregás cruzar a estrada N 540, e deixando á esquerda Campolongo chegar ao límite do Concello mentres Vendas de Narón 

queda ao norte. 

 

 

 

5. DESCRICIÓN DA DELIMITACIÓN DA ZONA DE RESPECTO 

O camiño francés atravesa Portomarín polas parroquias interiores do concello, en dirección a Santiago de Compostela 

cruza a Portomarín, Cortapezas, Vedro, Gonzar, Caborrecelle, Castromaior, Nespereira e San Mamede do Río. Ademáis, o 

ámbito de protección do camiño incorpora total ou parcialmente ás parroquias anteriores as de San Mamede de Belaz e 

Narón. 

O límite norte do ámbito atravesa o encoro de Belesar e pasa polo núcleo de O Barco, integrándoo na súa totalidade, 

cruza á parroquia de Cortapezas dirixindose ó núcleo de O Alto do Valiño, bordea polo sur A Estrada e pasa polo lugar de 

Pedrida, deixando incluído no ámbito á Casona, palleiro e pombal de A Eirexe. Do lugar da Pedrida entra na parroquia de 

Vedro subindo cara o norte bordeando polo sur os núcleos de Castrolázaro e San Martiño. A delimitación continúa en 

dirección noroeste ata que chega á beira do regato da Finca, seguindo o seu curso augas arriba ata o seu nacemento e 

bordeando o núcleo de Lamas Maiores polo norte. A continuación pasa á parroquia de Nespereira deixando ó sur a medorra 

de Cotopalleiro, tomando de novo dirección noroeste para incluir ós núcleos de Nespereira e Camporredondo, pasando polo 

norte da Cunca do Castro para entrar fugazmente na parroquia de Ferreira de Pallares no concello de Guntín camiño da súa 

inevitable entrada no concello de Monterroso pola parroquia de Ligonde. 

O límite sur do ámbito entra dende o concello de Paradela á parroquia e concello de Portomarín cruzando o Encoro de 

Belesar, bordea o núcleo de Sabadelle para entrar na parroquia de San Mamede de Belaz, incluindo o núcleo de San Mamede 

coa súa igrexa. O ámbito colle dirección noroeste bordeando o núcleo de Batán polo norte, entra na parroquia de Gonzar e 

bordea tamén polo norte a A Ferrería para cruzar á parroquia de Narón polo sur do núcleo de Vilanova. No linde coa 

parroquia de San Mamede do Río o ámbito colle dirección sueste para incluir os núcleos de Narón, Vilar de Baixo, Vilar de Riba 

e Batifoles pasando ó concello de Monterroso pola parroquia de Salgueiros. 
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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 María Castromaior Non idade media 605666 4743132 

Igrexa de Gonzar Gonzar Non Idade Media 606705 4742464 

Cruceiro Gonzar Non Idade Contemporanea 606670 4742561 

Igrexa de San Nicolao de Portomarín Portomarín Non Idade Media Central 613310 4740601 

Cruceiro da Igrexa  S. Nicolao de Portomarín Portomarín Sí Idade Contemporanea 613338 4740629 

Casa do Concello (Pazo de Berbetoros) Portomarín Non Idade Moderna 613283 4740598 

Pazo do xeneral Paredes (Casa do Conde) Portomarín Non Idade Moderna 613278 4740581 

Arco da antiga Ponte de Portomarín Portomarín Non Época Galaico-Romana 613138 4739988 

Antiga Ponte de Portomarín Portomarín Non Época Galaico-Romana 613394 4740044 

Igrexa de San Roque San Roque Non indeterminado 612408 4739727 

Pombal San Roque Non Idade contemporanea 612865 4740049 

Capela da Magdalena Vendas de Narón Non indeterminado 602349 4744492 

Medorra das Penas As Ventas Non Neolítico 601860 4744425 

Pena de -zpara As Ventas Non Idade do Bronce 603000 4744520 

Hospital da Cruz / A Capilla / Leira da Cruz Hospital Non Idade Media (Séculos Centrais ) 603540 4744120 

A Medorra / Alto do Hospital Hospital Non Neolítico 603960 4744080 

Medorra de Lamas de Outude / Outíde Nespereira Non Neolítico 604260 4743860 

Medorra do Alto de Valiño Nespereira Non Neolítico 604780 4743580 

Castromaior / Os Castros de Pardellas Pardellas Non Idade do Ferro 604740 4743340 

Mámoa 2 do Couteiriño Toxibó Non Neolítico 609680 4741020 

Medorra do Alto de Cabanas Cabanas Non Neolítico 608120 4742040 

Medorra do Monte das Penas 
Medorra das Pedras 

Toxibó Non Neolítico 609000 4741360 

Mámoa 1 das Medorras do Couteiriño Toxibó Non Neolítico 609680 4741020 

Medorras do Campo das Mámoas Caldelas Non Neolítico 610320 4741040 

Antigo pobo de Portomarín Portomarín Non Idade Media (Baixa) 613031 4740145 

Marco da Xustiza Ventas de Narón Non Indeterminada 602350 4744471 

 

Elementos da Declaración como Patrimonio da Humanidade do Camiño de Santiago (1993) fora do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Igrexa de San Mamed Río Non Popular 603370 4743214 

Igrexa de Santa María Narón Non - 603062 4741604 

Igrexa de San Julián Caborrecelle Non - 609885 4743574 

Igrexa de San Cipriano Nespereira Non - 604985 4744334 

Igrexa de San Pedro Recelle Non - 610323 4745262 

Igrexa de San Martín Castro de Soengas Non Popular 604054 4739521 

Igrexa de San Bartolomé - Non Barroco 607884 4738786 

Igrexa de San Mamed Belad Non Popular 610025 4739930 

Igrexa de San Lorenzo Fiz de Rozas Non Popular 612487 4745194 

Igrexa de San Martín León Non Popular 612126 4743405 

Igrexa de Santa María Cortapezas Non Románico 611569 4741638 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO (2007-2010) 
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Desvío paso por Portomarín 
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8. ANEXO PLANOS 

 

 


