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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

O concello de Melide sitúase no centro xeográfico de Galicia,  no entorno do camiño que une as cidades de Santiago de 

Compostela e Lugo. As primeiras referencias históricas que se refiren a Melide son do  século X, facendo referencia a 

Abeancos, actual parroquia pertencente ao concello e nome co que antigamente se facía referencia á actual comarca da Terra 

de Melide.  

A importancia territorial de Melide comeza coa proclamación de Santiago de Compostela como centro de 

peregrinacións, o que converte a esta vila nunha das últimas etapas do camiño.  

O primeiro núcleo do concello unha vez atravesado Palas de Rei e Leboreiro, vila citada no Códice Calixtino como 

“Campus Levurarius” e que contaba con hospital de peregrinos. Un itinerario anónimo francés do século XIV – Itinerario de 

Avignon – semella refererise a Leboreiro como “Can Liveriere”. Neste lugar se conserva unha ponte de pedra do século XII, 

que facilitaría o paso dos peregrinos polo río Seco. 

No núcleo de Furelos consérvase outra ponte do século XII, que salva con catro arcos o paso sobre o río do mesmo 

nome, e é citada no Códice Calixtino. A vila de Furelos recóllese no itinerario de Von Harff en 1496. 

Melide é un punto moi significativo na ruta xacobea, e aquí o Camiño Francés se une ao Camiño Primitivo que parte de 

Oviedo. Aínda así, a vila non é citada no Códice Calixtino, non sendo ata os séculos XII e XII cando a vila cobra relevancia na 

ruta. 

Nos itinerarios clásicos Melide é citada en 1417 como final de etapa para Nompar de Caumont, e en 1666 por 

Domenico Laffi. Tamén na cartografía histórica, como a "Charte des Chemins de S. Jaques de Compostelle" do ano 1648, 

adicado ós roteiros do camiño de Santiago dende Europa. 

No treito comprendido entre Melide e Boente o Camiño atravesa a Ponte de Penas, citada no itinerario de Manier do 

século XVIII. 

 

 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO TRAZADO 

2.1. DESCRICIÓN DA PROPOSTA 

O Camiño Francés ten en Melide algúns dos seus puntos historicamente de maior certidumbre de paso de peregrinos, 

como son as pontes de Leboreiro e Furelos, de orixe medieval e citadas en numerosas fontes documentais. O núcleo de 

Melide é na actualidade unha das maiores vilas do camiño, fortemente urbaniza e con numerosos servizos ao peregrino. Aquí 

o Camiño ascende o Castro de Melide e descende cara a románica Igrexa de Santa María. A ruta seguirá polo núcleo do 

Carballal cara o concello de Arzúa. 

Trazado do Camiño: O Coto (límite co concello de Palas de Rei) - A Peroxa (límite co concello de Arzúa) 

O peregrino chega ao núcleo do Coto por unha corredoira asfaltada que conduce á estrada N-547 Santiago - Lugo. Tras 

un treito no que se alternan leiras con edificacións illadas, o trazado emprega un pequeno treito da antiga estrada N-547. A 

ruta continúa por unha pista de grava que se desvía desta estrada, que discorre entre vexetación diversa, con arbustos, 

árbores e matogueiras. O camiño chega a Leboreiro onde comeza o pavimento empedrado. As edificacións do Leboreiro, que 

na súa meirande parte conservan a arquitectura tradicional, sitúanse de xeito predominante arredor da rúa que acolle o 

trazado. Aquí érguese o cruceiro do Leboreriro e a Igrexa de Santa María e o antigo Hospital de peregrinos. 

Abandónase O Leboreiro por un camiño que continúa empedrado e delimitado por peches de pedra polo que axiña se 

chega á ponte de Leboreiro. A ponte de Leboreiro, que cruza sobre o rego Seco, pon fin á zona empedrada. Tras pasar xunto 

ao núcleo rural de Desecabo, o camiño continúa por unha pista de grava achegándose á estrada N-547. A contorna presenta 

escasa vexetación con predominio de matogueira. Máis adiante o trazado realiza varios xiros que rodean determinadas leiras 

ou fincas e sitúao tralas naves e edificacións situadas xunto á estrada nun treito practicamente recto e chairo. 

O peregrino chega ás proximidades do parque empresarial de Melide onde a ruta sitúase entre a zona industrial e a 

estrada, atravesando un espacio axardinado. Posteriormente o camiño discorre recto e en paralelo á devandita estrada. 

Arredor dun grupo de edificacións industriais, o trazado afástase da estrada por unha pista de grixo rodeada por vexetación 

diversa e árbores de media altura. Máis adiante, a ruta toma un carreiro que transcorre baixo unha carballeira en suave 

descenso ata desembocar nunha pista empedrada que da acceso á ponte de Furelos. Tras cruzar pola ponte Furelos, que pasa 

sobre o río do seu mesmo nome, o peregrino atraviesa a localidade polas rúas empedradas pasando xunto á Igrexa de San 

Xoán. 

Abandónase o núcleo de Furelos por unha pista de grixo que culmina nas primeiras rúas de Melide. O trazado discorre 

pola rúa da Circunvalación Campo da Feira e segue polo Camiño Vello de Cannaso. Despois continúa pola Avenida de Lugo 

onde érguese a Capela e Cruceiro de San Roque. A ruta xira á dereita pola Ronda da Coruña para internarse na rúa San Pedro, 

que ten a súa continuación na Rúa Principal. Estas dúas rúas conservan edificacións de tipoloxía tradicional. O peregrino pasa 

xunto á Capela do Carme, a Fonte do Carme e o Cruceiro e segue por un carreiro que descende entre muros de pedra e 

matogueiras ata a rúa da Codeseira, coincidente coa estrada N-547. O trazado cruza o vial e continúa pola estrada provincial 

DP-4603 cara a San Martiño e Visantoña, entre vivendas e leiras.  No núcleo de Santa María, a ruta xira á dereita na rúa 

empedrada do seu mesmo nome. Aquí áchase a Igrexa Parroquial de Santa María de Melide e o Cruceiro. 

Mediante un camiño de terra que avanza entre peches de pedra chégase ao núcleo do Carballal. Superado este, as 

edificacións son cada vez máis dispersas e pequenas zonas de arborado mixto altérnanse a prados de leiras de laboura. 

Despois a contorna cambia e o trazado ascende suavemente internándose nun bosque no que inicialmente predominan os 

eucaliptos e posteriormente os carballos. Tras un descenso, o río Catasol sitúase na beira do camiño e máis adiante o 

peregrino cruza sobre el a través dunha ponte de laxas de pedra. 

O sendeiro ascende por unha fraga autóctona e unha vez gañada a altura, a senda avanza pola chaira baixo as árbores. 

Despois deste bosque a contorna vaise despexando e o camiño de grixo desemboca na estrada N-547 chegando ao núcleo do 

Barreiro de Abaixo. 
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Tras un treito pola estrada, o itinerario intérnase nun camiño que discorre por unha zona de bosque disperso. O 

arboredo da paso definitivamente á chaira das praderías que conforman as leiras. O trazado ábrese oco entre elas mentres 

albíscanse edificacións do núcleo de Parabispo.  

O camiño de grixo tórnase nunha corredoira asfaltada e, seguindo na mesma dirección, pon rumbo cara a un bosque 

de eucaliptos. O trazado segue por un camiño de terra e grixo que abandona a corredoira e prosegue por unha carballeira. A 

ruta comeza a descender mentres realiza varios xiros e empézanse a ver as leiras limpas de árbores xunto ao rego Valverde. 

Trazado complementario: Praza do Convento de Melide 

O trazado discorre pola rúa do Convento até chegar á praza do Convento. O peregrino atópase fronte a Casa do 

Concello e á Igrexa do Sancti Spiritus. Unha vez na praza, realízase un xiro cara á esquerda para entrar na Rúa Camiño de 

Ovedo e desta forma chegar á Rúa San Pedro onde se retornará ao camiño delimitado. 

Trazado complementario: Ponte de Penas - Parabispo 

O trazado comenza no núcleo de Ponte de Penas e transcorre por unha estrada veciñal pavimentada que avanza entre 

prados. O camiño vira e descende cara á ribeira do río Catasol onde está a ponte antiga, formada por laxas de pedra, a que 

emprégase na actualidade na estrada e omuíño de Penas. De seguido a corredoira ascende entre eucaliptos pola ladeira do 

outeiro sobre a que se sitúa o núcleo de Penas, rodeado polas leiras de labranza. Acadada xa a cota sobre a que se acha 

Penas, cara á dereita domínanse as vaguadas próximas. A ruta chega ao Penas, onde érguese o Caserío de seu mesmo nome. 

A estrada remata nesta poboación. O trazado continúa recto, sen cambiar de dirección, por un camiño que avanza 

rodeado por arbustos e matogueiras ata chegar a un bosque de ecucaliptos e. A ruta avanza por unha zona na que os prados 

das leiras da contorna gañan terreo ao bosque e as especies arbóreas tan só se mantén nas beiras do camiño. Manterase así 

ata chegar ás proximidades do núcleo de Parabispo. O camiño deixa de estar afundido respecto dos terreos lindeiros para 

situarse ao mesmo nivel das leiras mentras chega a Parabispo. 

Trazado con vestixios históricos en Melide 

Na saída de Leboreiro o trazado discorre cara ao oeste entre leiras ata chegar á rúa da Circunvalación Campo da Feira, 

no casco urbano de Melide. A ruta continúa pola rúa do Río Furelos, cruza a Ronda de Pontevedra e segue pola rúa de 

Rocamador. Toma un treito da rúa do Campo Grande e discorre por unha corredoira e o Camiño de Tarrogas ata chegar ao 

núcleo de Santa María. 

 

2.2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DO CAMIÑO 

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

 

TRAZADO DO CAMIÑO 
 

 TRAZADO CON VESTIXIOS 
HISTÓRICOS 

 

  

TRAZADO COMPLEMENTARIO 
 

 TRAZADO OFICIAL 1992 
 

  

 
 

Ao longo de discorrer do Camiño no concello de Melide prodúcense dúas variacións respecto á delimitación realizada 

en 1992. Ademais, e como resultado do estudo histórico dos trazados establécense dous tramos con vestixios históricos. O 

primeiro ao sur de Melide e o segundo entre O Carballal e Parabispo. 

2.2.1. TRAMO POLÍGONO INDUSTRIAL DE MELIDE 

  
Trazado oficial de 1992 e trazado do Camiño. Elaboración propia 

Antes de chegar ao polígono industrial en 1992 marcábanse dúas posibles alternativas antes de internarse en chan 

industrial. Hoxe en día pódense chegar a distinguir ambos os dous, aínda que o que discorre polo norte é que rematou por 

consolidarse. Ante a falta de criterios históricos para poder determinar cal dos dous é o de mellor documentado delimítase o 

actualmente en uso e polo tanto consolidado. 
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2.2.2. TRAMO DE MELIDE 

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

A modificación realizada en canto a trazado en Melide débese á eliminación do un dos tramos correspondentes á 

conexión co Camiño Primitivo que, proveniente de Fonsagrada, se une ao Camiño Francés no centro do núcleo. O tramo que 

discorre pola Praza do Convento mantense con carácter de trazado complementario. 

En vista aos estudos históricos desenvolvidos incluíuse unha tramo de trazado con vestixios históricos entre Furelos e 

Santa María de Melide seguindo practicamente unha liña recta. Existe documentación na que se fala desta variante, así como 

testemuños que falan da súa utilización. Aínda hoxe en día consérvanse parte do seu trazado e cómaros, aínda que boa parte 

do seu trazado desapareceu baixo o asfalto do ámbito urbano de Melide. 

2.2.3. TRAMO PENAS - PARABISPO 

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

Ao pasar polo Carballal procedeuse a marcar un tramo de camiño como trazado con vestixios históricos debido aos 

estudos levados a cabo. Trátase dun desvío polo sur que discorre polo ponte de Penas, descrito no itinerario de Manler no 

século XVIII, baixo o nome de Ponte de Penne. Dende alí e tras pasar polo muíño de Penas e o núcleo do mesmo nome chega 

a Parabispo. Conserva a corredoira orixinal, con alteracións nalgúns tramos. Na súa primeira parte encóntrase asfaltada 

volvéndose en camiño de terra ao dirixirse cara a Parabispo. Mantéñense parte dos cómaros con alturas comprendidas entre 

0,5 e 2 metros de altura e non se descarta que houbese un camiño que atallase dende Penas. Recolléronse testemuños orais 

de veciños que falaban do paso de peregrinos e mesmo referencias de folclore en relación coa Fonte Sacra. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

4. DESCRICIÓN DO ÁMBITO DE BIC 

O ámbito entra no concello de Melide con dirección noroeste ata chegar ao núcleo homónimo, onde estreita para 

adaptarse á trama urbana, dende Furelos ata Santa María de Melide, dende onde o ámbito continúa con dirección oeste. 

Ensánchase para recoller o trazado do Camiño por penas e o trazado complementario por Barreiro de Abaixo. Antes de chegar 

ao concello de Arzúa o ámbito recolle o núcleo de Riocovo e volve estreitar antes de chegar á Peroxa, xa en Arzúa. 

As parroquias afectadas pola delimitación en Melide son O Barreiro, Campos, Furelos, O Leboreiro, Melide, San Cibrao, 

Santa María de Melide, Vitiriz, O Meire, San Cosme de Abeancos e Castro e pasa polos núcleos de Riocovo, O Raído, Barreiro 

de Abaixo, O Parabiso, Penas, Furelos, O Leboreiro, Melide, Priorada, O Rañado, Carballal. 

O límite norte do ámbito ábrese camiño en Melide pola parroquia de O Leboreiro, ao norte da Casa das Somozas, en 

dirección noroeste e deixando á esquerda o núcleo de O Leboreiro, neste tramo bordea a N-547, pero a partir do núcleo 

continúa en paralelo coa estrada, atravesando un AIA (área de interese ambiental) de matogueiras dos solos serpentiníticos 

melidenses e cruzando por unha esquina a parroquia de O Meire para entrar na parroquia de Furelos. Continúa coa dirección 

noroeste deixando ao sur o cemiterio parroquial e a igrexa, tras os cales cruza a estrada N-547 en dirección ao núcleo de 

Furelos, núcleo que bordea polo nordés chegando a tocar a N-547 e deixando á esquerda Ponte Nova e a área de protección 

do río Furelos en torno ao núcleo do mesmo nome. Continúa polo bordo da N-547 ata o límite coa parroquia de Melide. Na 

parroquia de Melide entra apartado, pero paralelo, á N-547 deixando á dereita a Capela de Santa Cruz e o Cruceiro de San 

Xoán de Furelos, despois retoma a estrada para entrar no núcleo de Melide. Á altura da rúa Bispo Varela sobe en sentido 

noroeste bordeando pola dereita a capela de Santo Antonio e o cemiterio parroquial, neste punto entra na parroquia de Santa 

María de Melide, dentro desta parroquia bordea a rúa de Sabián ata atoparse coa N-547, toca nunha esquina levemente a 

parroquia de San Cibrao e continúa por a N-547 por Santa María de Melide, parroquia que abandona para entrar na de O 

Barreiro, onde continúa bordeando a N-547, logo cruza o río Catasol e avanza cara ao oeste deixando O Mato á dereita e os 

hórreos de Riocovo á esquerda, tras os cales entra na parroquia de Vitiriz bordeando sempre a N-547 ata o límite coa 

parroquia de Boente, municipio de Arzúa. 

Ao igual que o límite norte, o límite sur entra pola parroquia de O Leboreiro, máis ou menos paralelo á N-547, pasa 

polo sudoeste do núcleo de O Leboreiro e cruza o río Seco continuando cara ao noroeste, seguindo esta dirección deixa a 

parroquia de O Leboreiro para entrar na de Furelos, onde deixa o polígono industrial á dereita e continúa deixando ao norte o 

núcleo de mesmo nome, e tras cruzar o río Furelos entra na parroquia de Melide, onde atravesa o núcleo de Melide cun 

trazado máis ou menos paralelo á N-547. Entra na parroquia de Santa María de Melide e bordea o núcleo do mesmo nome 

polo sur, continuando en dirección oeste ata cruzar o río Catasol no límite coa parroquia de Campos pola esquina norte co 

núcleo de Cabazás ao sur e entrando na parroquia de O Barreiro, onde deixa o núcleo de Parabispo á dereita e continúa cara 

ao noroeste ata o límite coa parroquia de Boente, pertencente ao municipio de Arzúa. 
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5. DESCRICIÓN DA DELIMITACIÓN DA ZONA DE RESPECTO 

O camiño atravesa Melide polo sur do concello cruzando as parroquias do Leboreiro, Furelos, Melide, Santa María de 

Melide, Campos, O Barreiro e Vitiriz. O ámbito internase, a maiores das anteriores, nas parroquias do Meire, Abeancos, Os 

Ánxeles, Castro, San Cibrao, Zas de Rei, Maceda e Golán polo norte do camiño, e Moldes, San Cosme de Abeancos e As Varelas 

polo sur. 

O límite norte do ámbito entra en Melide dende a parroquia de San Martiño de Oleiros no concello de Toques, na que 

incorpora os núcleos da Pena e O Vilariño. Logo de cruzar o río Furelos continúa en dirección noroeste atravesando a 

parroquia dos Ánxeles e deixando ao sur os lugares do Ribeiro e Penacova para continuar ata O Castro. Neste punto diríxese 

ao sur e logo de cruzar o río Catasol continua pola estrada ata o lugar de Roirís. Neste punto comeza a descender bordeando 

polo norte A Fraga ata acadar a beira do rego de Boente e seguindo paralelo ao mesmo para internarse posteriormente en 

Arzúa polo norte de Vilar. 

O límite sur do ámbito adéntrase en Portomarín pola parroquia de Vimianzo e diríxese cara ao norte deixando o núcleo 

a man esquerda, logo de internarse na parroquia de Moldes continua en dirección oeste paralelo aos ríos Furelos e Catasol ata 

o lugar do Mesón. Neste punto torna cara o sur para incorporar as poboacións de Vilela, Sobradelo e Fisteos e volta cara ó 

norte internándose na parroquia de Cosme dende o lugar do Real, pasando a continuación polo Casal, A Veiga e San Lourenzo, 

todos eles englobados no ámbito. Xa na parroquia das Varelas avanza ao carón do rego Valverde e bordea polo sur o lugar de 

Reboredo, para deseguida adentrarse brevemente no concello de Santiso ao sur de Pedrouzos e seguir a continuación polo 

concello de Arzúa. 

 

 

 

6. ELEMENTOS PATRIMONIAIS VINCULADOS AO CAMIÑO DE SANTIAGO 

Elementos patrimoniais dentro do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Casa Reitoral de San Xoan de Furelos San Xoán de Furelos Non Idade Media 581814 4751504 

Ponte Nova San Xoán de Furelos Non idade contemporanea 582228 4751557 

Igrexa de San Xoan de Furelos Furelos Non Idade Media_Baixa 581843 4751402 

Ponte Furelos (Ponte Vella) Furelos Non Idade Media 581854 4751332 

Casa en Furelos Furelos Non Idade Contemporanea 581742 4751428 

Casa de Panduriño, Rúa Principal, nº 21 Melide Non Idade Moderna 580442 4751971 

Casa na Praza do Convento, nº 1 Melide Non Idade Moderna 580384 4752088 

Casa na Praza do Convento, nº 2 Melide Non Idade Moderna 580417 4752091 

Casa Reitoral de San Pedro, Rúa Calvo Sotelo Melide Non idade contemporanea 580400 4752119 

Edificio na Rúa Principal,nº44(CentroSocial) Melide Non Idade Moderna 580281 4751955 

Fonte na Rúa Progreso Melide Non idade contemporanea 580521 4751962 

Pazo da Obra Pía de S. Antón (Concello) Melide Non Idade Moderna 580379 4752088 

Capela da Obra Pía de San Antón Melide Non Idade Moderna 580383 4752080 

Igrexa do Sancti Spiritus (hoxe San Pedro) Melide Non Idade Moderna 580400 4752091 

Antigo Hospital de Sancti Spiritus Melide Non Idade Contemporanea 580384 4752100 

Capela do Carme Melide Non Idade Moderna 580227 4751891 

Cruceiro da Capela do Carme Melide Non Idade Moderna 580248 4751902 

Fonte da Capela do Carme Melide Non Idade Contemporanea 580238 4751900 

Capela de San Roque Melide Non Idade Media_Baixa 580697 4751925 

Cruceiro do Adro de San Roque Melide Non Idade Media_Baixa 580678 4751920 

Cruceiro de Santa María de Melide Santa María Non Idade Media_Baixa 579729 4751627 

Igrexa de Santa María de Melide Santa María Non Idade Media_Baixa 579682 4751662 

Pazo de Santa María Santa María Non Idade Moderna 579659 4751682 

Caser¡o de Penas Penas Non Idade Contemporanea 578080 4751653 

Ponte de Penas Penas Non Idade Moderna 578397 4751619 

Muíño de Penas Penas Non Idade Contemporanea 578379 4751616 

Casa en Parabispo Parabispo Non Idade contemporanea 577235 4751860 

Hórreos de Riocobo Riocobo Non idade contemporanea 577047 4752452 

Casa dos Somoza O Leboreiro (Santa María) Non idade moderna 585140 4748783 

Igrexa de Sta María de Leboreiro O Leboreiro Non Idade Media_Baixa 584587 4749120 

Cruceiro de O Leboreiro O Leboreiro Non Idade Moderna 584662 4749012 

Hospital de peregrinos de O Leboreiro O Leboreiro Non Idade Media_Baixa 584568 4749129 

Hórreo cabaceiro en O Leboreiro O Leboreiro Non Idade Contemporanea 584564 4749114 

Ponte Leboreiro O Leboreiro Non Idade Media_Baixa 584461 4749292 

Castro de Melide Melide Non Idade do Ferro 580038 4751845 

 

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 Martín Moldes Non Románico 579507 4748792 

Pazo Figueiras Non Barroco 580367 4756919 

Pazo Tarrio Non Barroco 577691 4757464 

Igrexa de San Vicente Vitiriz Non Románico 576066 4752685 

Horreos Zas del Rey Non Neoclásico 577713 4754874 

Casa Grande de Golán Golán Non Barroco 572829 4756540 

Casa del Lago Lago Non Barroco 577710 4755176 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO (2007-2010) 
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8. ANEXO PLANOS 

 


