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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

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

Compostela e Lugo. O desenvolvemento da vila de Arzúa está intimamente ligado ó camiño de Santiago, con poucas 

referencias da vila previas á aparición do fenómeno das peregrinacións. 

Na actualidade Arzúa constitúe un dos principais núcleos de poboación do itinerario en Galicia, sendo aquí onde se 

unen o Camiño Francés co Camiño do Norte. O Camiño Francés cruza de leste a oeste o concello, comunicándoo con Melide 

polo leste e co Pino e Santiago de Compostela polo oeste. 

O primeiro núcleo do concello tras atravesar Melide é Boente, sinalado como “Sanctus Jacobus de Boento” no Códice 

Calixtino. Esta poboación é tamén referida no itinerario de Van Harff en 1496. 

Castañeda é citado no Códice Calixtino como o lugar onde erguíanse os fornos produtores da cal que servía na 

construción da Catedral de Santiago de Compostela. O lugar é citado por Van Harff, que tamén cita o próximo lugar de 

Ribadiso, nomeado como “Ponte Ribadiso”, pola existencia da ponte medieval sobre o río Iso. 

Arzúa e nomeada no Códice Calixtino como Vilanova, o que semella indicar a súa orixe ou refundación medieval. O 

paso pola vila está recollido nos itinerarios de Von Harff e Domenico Laffi, neste último baixo o nome de “Villa Roza”. 

No treito final do Camiño Francés ao seu paso por este concello, se atopa o núcleo de A Calzada, cun topónimo que fai 

referencia clara ao paso da ruta. 

 

 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO TRAZADO 

2.1. DESCRICIÓN DA PROPOSTA 

O Camiño de Santiago entra no concello de Arzúa polo lugar da Peroxa para logo atravesar Boente, núcleo sinalada 

nalgúns dos itinerarios clásicos de peregrinación. A ruta segue cara a Arzúa entre suaves pendentes e vales, como o do río Iso, 

salvado tradicionalmente cunha ponte medieval. O Camiño atravesa de leste a oeste a vila de Arzúa, que medrou fortemente 

vinculada a este eido. Unha vez superada a capital municipal o peregrino percorre núcleos como Cortobe ou A Calzada antes 

de chegar ao concello do Pino. 

Trazado do Camiño: A Peroxa (límite co concello de Melide) –  Geán (límite co concello de O Pino) 

O Camiño transcorre rodeado de leiras de labor e chega ao núcleo da Peroxa. Dende este punto o camiño coincide coas 

corredoiras pavimentadas que comunican as casas e as leiras. De seguido, o trazado intérnase no núcleo de Boente, que 

conserva na súa meirande parte a arquitectura tradicional da zona. Alternando casas e leiras de labranza, o Camiño 

desemboca na estrada N-547 Santiago - Lugo. Neste lugar áchase unha fonte coñecida coma “Fonte da Saleta”. Tras un tramo 

pola travesía da devandita estrada en Boente, o peregrino pasa fronte á Igrexa de Santiago. 

Tras atravesar este núcleo co pavimento empedrado, o Camiño o abandona volvendo a unha plataforma de terra. Na 

contorna altérnanse prados e bosques nun suave descenso. Tras un cruce cunha estrada veciñal, a ruta continúa o suave 

descenso na súa meirande parte entre os bosques lindeiros. Tras un paso inferior baixo a estrada N-547, o peregrino cruza o 

río Boente e continúa por un camiño que transcorre chairo mentras a contorna ofrece vistas da paisaxe que o rodea. O 

trazado toma un sendeiro que ascende polo bosque que fai que o Camiño acade o mesmo nivel que a estrada N-547. A costa 

continúa ata acadar o nivel dun paso superior sobre a estrada nacional. A ruta toma unha pista de firme de terra que discorre 

entre bosques. Posteriormente descende entre leiras para máis adiante ascender por outra pista en dirección noroeste. Tras 

cruzar unha corredoira asfaltada, a ruta chega ao núcleo do Pumariño. O trazado atravesa O Pumariño e chega ao núcleo do 

Pedrido por unha estrada veciñal. 

Tras un leve descenso, o peregrino chega ao núcleo do Río, onde cruza o rego do Ribeiral atravesando un bosque de 

ribeira. O trazado marca agora unha gran recta que deixa ao seu paso prados de pastos en terreos chairos. Ao mesmo tempo 

que o Camiño pasa a ser de terra, penétrase nun bosque e gaña altitude. De seguido atravesa un pequeno tramo rodeado por 

leiras sen arboredas tras o cal descende suavemente e comeza un tramo recto no que altérnanse de xeito constante leiras de 

labor e pequenas manchas boscosas nas que predominan especies como o eucalipto. Un novo cruce coa estrada N-547 

Santiago - Lugo é solucionado mediante un paso superior. Segue un tramo moi recto e en suave descenso no que predominan 

árbores de diferentes tamaños e especies. A continuación, a ruta cruza unha estrada local nas proximidades do núcleo da 

Costa onde o trazado transcorre por unha corredoira asfaltada. En torno ao Camiño altérnanse zonas cunha ampla visibilidade 

das proximidades e zonas con árbores en ringleira nas marxes do Camiño.  

O Camiño comeza un suave descenso cara ás ribeiras do río Iso onde árbores de diferentes especies autóctonas xorden 

en torno ao río. O peregrino cruza o río Iso por unha ponte de pedra e pasa polo núcleo de Ribadiso de Abaixo.  De seguido, 

ascende por unha corredoira asfaltada que comunica este núcleo coa estrada nacional. O trazado pasa baixo a estrada N-547 

por un paso inferior de estructura de formigón tras o cal o Camiño ascende en forte pendente ata acadar o mesmo nivel que a 

estrada. A continuación, o trazado atravesa Ribadiso de Arriba e incorpórase á estrada N-547 Santiago – Lugo pola que 

discorre practicamente sen pendente ata chegar á localidade de Arzúa. 

En Arzúa o Camiño transcorre pola Rúa de Lugo e toma a rúa Cima do Lugar, de firme empedrado, pasando fronte á 

Capela da Magdalena e xunto á Igrexa Parroquial de Santiago. O peregrino continúa pola rúa do Carmen, entre edificacións de 

arquitectura tradicional.  Na saída de Arzúa as edificacións vanse dispersando e amplíase a visibilidade da contorna. O 

empedrado desaparece e da paso a un pavimento de lastro. Este tramo é practicamente recto e avanza en suave descenso ata 

cruzar sobre o río Vello. 

Ao mesmo tempo que o Camiño gaña altura, intérnase na carballeira “As Barrosas”. Ao saír desta arboreda de 

carballos, o trazado segue recto ata achegarse á estrada N-547. O trazado toma un camiño que nace desde a estrada e vai 
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perdendo nivel respecto dela mentras penetra por un pequeno bosque e descende ata unha zona de prados. O camiño 

transita delimitado entre estas leiras e diríxese cara ao núcleo de Raído, onde a ruta volve integrarse na estrada N-547. O 

trazado discorre por esta estrada ata a seguinte desviación cara á dereita, onde a traza apóiase sobre unha corredoira 

asfaltada. É un traxecto rectilíneo que ten termo nun cruzamento no que vírase á esquerda, tomando dirección a Fondevila. O 

peregrino pasa por Fondevila e atravesa Cortobe. Unha vez abandonada esta poboación, o camiño avanza entre noiros e 

muros de pedra ata chegar á Fonte dos Barrosos, onde cruza o regato Ladrón. 

Na Fonte dos Barrosos, o Camiño volve ascender por esta zona abrigada por gran cantidade de árbores. A ruta continúa 

nun terreo practicamente chairo e case recto cuberto sempre polos ramais das árbores que lle rodean. Os bosques van dar 

paso ao pouco a terras de labranza manténdose este tramo rectilíneo e sen case desnivel. O peregrino pasa polos núcleos da 

Taberna Vella e As Quintás. Posteriormente, o trazado pola poboación da Calzada, cruza o río Lenguello e chega a Geán. 

Trazado complementario: Fonte Prata 

O trazado é coincidente cunha estrada local que chega ao núcleo da Fonte Prata. O Camiño vira á esquerda por unha 

corredoira asfaltada e volve estar rodeado por leiras que proporcionan amplas vistas da contorna. Axiña o peregrino chega a 

O Pedrido. 

Trazado complementario: As Barrosas –  Fonte dos Barrosos 

O Camiño transcorre rodeado por bosques de castiñeiros e carballos. Tras un pequeno tramo no que o Camiño coincide 

cunha corredoira asfaltada, de seguido pasa a ter un pavimento de lastro. Sen case pendente, o trazado avanza entre zonas de 

árbores nas que empezan a abundar piñeiros e eucaliptos. O peregrino pasa pola ponte do río Brandeso, formado por laxas de 

pedra, e ascende noutra fraga entre noiros de terra. Un posterior descenso leva a outra corredoira asfaltada que conduce ao 

núcleo de Preguntoño, onde áchase a Ermida de San Paio. A ruta atravesa esta poboación mentres volve ascender ata acadar 

un paso inferior baixo a estrada N-547. Tras un novo ascenso, o Camiño continúa por rectas corredoiras dende as que se 

contempla toda a paisaxe. Tras pasar por Bran, realízase un xiro á esquerda que leva ao núcleo da Peroxa. De seguido, o 

trazado toma un sendeiro que descende entre carballeiras ata o curso do regato Ladrón.  

Trazado complementario Raído -  Fondevila 

Desde o núcleo de Raído, na estrada N-547, o trazado discorre cara ao oeste por bosque de ribeira e leiras ata chega a 

unha pista de firme de terra pola que chega ás proximidades do núcleo de Fondevila. 

Trazado con vestixios históricos en Boente 

No núcleo de Boente, o trazado con vestixios históricos rodea a Igrexa de  Santiago pola súa parte posterior. 

Trazado con vestixios históricos en Ribadiso 

O trazado ascende desde Ribadiso de Abaixo ata Ribadiso de Arriba, en dirección oeste cruzando a estrada N-547.  

Trazado con vestixios históricos Raído -  Fondevila 

Desde o núcleo de Raído, na estrada N-547, o trazado discorre cara ao oeste por leiras, segundo o vello camiño ata 

chegar ao núcleo de Fondevila 

.

 

2.2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DO CAMIÑO 

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

 

TRAZADO DO CAMIÑO 
 

 TRAZADO CON VESTIXIOS 
HISTÓRICOS 

 

  

TRAZADO COMPLEMENTARIO 
 

 TRAZADO OFICIAL 1992 
 

  

 
 

O trazado do Camiño que atravesa o concello de Arzúa ten variacións respecto da delimitación levada a cabo no ano 

1992. Estas variacións prodúcense en tres tramos de camiño. Ademais incorpóranse dous trazados con vestixios históricos en 

Pumariño e en Ribadiso e dous complementarios en Cortobe e Preguntoño. 

2.2.1. TRAMO O COVELO – O PEDRIDO 

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

Á saída do Covelo recupérase como trazado do Camiño un pequeno tramo. Consérvase o inicio deste e parte dos 

cómaros e encóntrase en estado de abandono con abundante vexetación silvestre. 

Unha vez na antiga estrada nacional o Camiño parte á esquerda que evitando o paso pola Fraga Alta, trazado 

complementario, chega ata O Pedrido. Consérvanse tanto a traza coma o camiño, que seguen sendo utilizados polos veciños. 

O tramo inicial encóntrase lixeiramente perdido pola repoboación forestal e o uso das parcelas para pasto. O acceso a 

Pumariño conserva a caixa do camiño e os cómaros, a pesar do seu anbandono. Recolléronse testemuños orais de veciños 

tanto de Boente coma de Pumariño que se refiren ao paso de peregrinos por este trazado antes de que se fixese a estrada. 
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2.2.2. TRAMO DE RIBADISO 

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

Entre os núcleos de Ribadiso de Arriba e Ribadiso de Abaixo establécese un tramo con vestixios históricos ao longo do 

camiño que os unía de xeito directo antes da construción da nova estrada. Identifícase de xeito claro na cartografía antiga e 

Ortofoto de 1956. 

2.2.3. TRAMO ARZÚA – A PEROXA 

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

Entre a saída de Arzúa e Raido a delimitación do ano 92 establecía unha dobre variante. A sur conserva un comaro alto, 

duns 2 metros, que sobre todo no seu tramo final podería chegar a confundirse cun linde. Presenta unha sección normal das 

caixas de camiños con tramos de comaro tamén na marxe dereita, aínda que en peor estado. Encóntrase cortado por 

propiedade privada. 

Entre Raido e Cortobe, a rede de camiños sufriu fortes modificacións a causa da concentración parceira. Mantense o 

indicado pola anterior delimitación e engádese un trazado complementario, que partindo de Raido pretende alcanzar o 

núcleo de Fondevilla fuxindo do a estrada. Ademais márcase tamén como camiño complementario o que pasando por 

Preguntoño conecta co trazado do Camiño en Puntaladrón. 

 

 

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 dentro do concello de Arzúa ten un percorrido con lixeiras variacións de dirección aínda que predomina o 

sentido este-oeste. Nada máis entrar no concello o ámbito axústase ao contorno de Boente de Arriba e Boente de Abaixo, 

subindo cara ao noroeste ensánchase e recolle o núcleo da Fonte Prata e o trazado con vestixios históricos do Pumariño, a 

partir Do Pedrido continúa cara ao oeste sen variacións destacables ata o núcleo de Arzúa, onde o ámbito estreita para 

adaptarse á trama urbana do núcleo. Segue cara ao sur e ten outro ensanchamento cunha bifurcación do Camiño, o trazado 

complementario que pasa Polos penedos. Continúa cara ao oeste e axústase á área de protección do Castro de Calzada e a 

Mámoa do Monte dá Pedreira ao chegar ao límite co Pino. 

En sentido este-oeste Boente, Figueiroa, A Castañeda, Rendal, Lema, Santa María de Arzúa, Arzúa, Burres e Dodro son 

as parroquias afectadas polo ámbito no termo municipal de Arzúa. O ámbito neste municipio engloba os núcleos de Martulo, 

Os Pazos, Boente de Abaixo, Boente de Arriba, A Peroxa, A Fonte Prata, O Carrizal, Outeiro de Arriba, Outeiro de Abaixo, San 

Paio, Doroña, A Portela, O Río, O Pedrido, O Pumariño, O Pumar, A Fraga Alta, Ribadiso de Arriba, Ribadiso de Abaixo, Trigás, 

Lema de Arriba, Arzúa, Cortobe, Fondevila, A calzada, A Peroxa, Os Penedos e Raído. 

Deixando Melide atrás o límite norte do ámbito entra pola parroquia de Boente, deixando o núcleo de Martulo á 

esquerda en dirección norte onde pasa á parroquia de Figueiroa e chega ata cruzar o río Boente. Continúa bordeando este 

área de interese ambiental, pasando polo norte de O Curro e O Carrizal para descender cara a Outeiro de Arriba, núcleo que 

atravesa antes de entrar na parroquia de A Castañeda polo norte de A Fonte Prata ata atoparse coa N-547, a cal vai 

bordeando ata chegar a A Portada. Rodea este último núcleo polo norte e pasado o mesmo entra na parroquia de Rendal, 

deixando ao sur os núcleos de Trigás e Ribadiso de Abaixo e cruzando o río Iso continúa cara ao oeste deixando ao norte 

Guldrís e entrando pola esquina sur levemente na parroquia de Santa María de Arzúa. Tras morder Santa María de Arzúa 

entra na parroquia de Arzúa e no núcleo de mesmo nome, onde discorre paralelo á N-547 ata o límite coa parroquia de 

Burres, nada máis entrar na devandita parroquia cruza o río Brandeso e pasa ao norte de Raído, Fondevila e Cortobe, 

continuando en sentido oeste ata a parroquia de Dodro. Nesta parroquia entra bordeando polo norte dos montes da Pedreira 

que rodea para descender cara ao sur ata o límite co concello de O Pino. 

O límite sur entra en Arzúa pola parroquia de Boente cruzando o rego Valverde e deixando ao norte os núcleos A 

Peroxa e Boente continuando cara ao oeste para atravesar o río Boente e chegar ao lindeiro coa parroquia de A Castañeda, ao 

sur de O Pumariño. Continúa ata cruzar Ribeiral e bordear pola dereita Dordoña, tras o cal avanza cara ao oeste ata a estrada 

N-547. Entrando na parroquia de Rendal fai unha incursión para bordear O Gato, cruzar o río Iso e chegar ao límite de 

parroquia. A seguinte parroquia pola que pasa o ámbito é a parroquia de Lema onde segue un trazado máis ou menos 

paralelo á N-547 e ao sur do lugar de O Convento pasa á parroquia de Arzúa, cruzando esta ao sur do núcleo de mesmo nome 

e mordendo a parroquia de Burres á altura do río Vello. Na parroquia de Burres cruza o río Brandeso ao sur de A Chousa e A 

Ribeira, continúa bordeando o núcleo de Pregontoño e diríxese ao norte cruzando a N-547. Pasa ao sur de Cortobe e continúa 

cara ao sudoeste deixando A calzada ao norte e bordeando a N-547 ata o límite co concello de O Pino. 
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5. DESCRICIÓN DA DELIMITACIÓN DA ZONA DE RESPECTO 

O camiño atravesa Arzúa polas parroquias interiores do concello en dirección oeste, cruzando as parroquias de Boente, 

Figueiroa, A Castañeda, Rendal, Lema, Santa María de Arzúa, Arzúa e Burres. Ademais das anteriores o ámbito estendese 

polas parroquias de Vilantime, Pantiñobre, Dodro e Oíns. 

O límite norte do ámbito incorporase a Arzúa polo norte dos lugares de Vilar, O Curro e O Carrizal, na parroquia de 

Boente. Continua cara ao norte bordeando a parroquia da Castañeda e adentrándose nas de Maceda e Golán en Melide para 

incorporarse de novo a Arzúa pola parroquia de Rendal.  Inclúe os lugares da Reboira, Rendal de Abaixo e o Pazo, así como o 

castro de Rendal. Logo de pasar Traseirexe cruza o río Iso e internase na parroquia de Arzúa polo norte de Fonxe, Seixas e O 

Reboredo.  Dende As Quintáns diríxese a Sesar, salvando o núcleo polo sur e descendendo logo ata o lugar do Casal. E de novo 

cara ao oeste pasando por Vila de Suso e continuando polo sur da parroquia de Oíns, preto do límite co Pino, e deixando máis 

ao sur o campo de mámoas do Monte de Salceda, xa neste último concello. 

O límite sur do ámbito entra en Arzúa dende Santiso e estendese polo norte do lugar de Vilasuso na parroquia de 

Vilantime, internase logo na parroquia da Castañeda e cruza o rego Ribeiral primeiro e pasado Bascuas atravesa tamén o río 

Iso para continuar por estrada ata o lugar de Lema de Abaixo e máis ao sur A Cruz de Pastoriza e Pastoriza A Vella. Neste 

recorrido deixa ao norte o castro de Pastoriza, as mámoas da Finca de Castro e a mina de Pastoriza A Nova. A continuación 

intérnase brevemente na parroquia de Pantiñobre, deixando ao sur o núcleo da Riba e ao norte o lugar do Castro xa na 

parroquia de Burres, incluíndo tamén o propio castro e a mina. Logo de cruzar o regato Ladrón continúa próximo á estrada 

polo norte do monte do Río ata chegar a Salmonte e, tras bordealo polo sur, cruza a estrada no linde cos concello de Touro e 

O Pino. 

 

 

 

6. ELEMENTOS PATRIMONIAIS VINCULADOS AO CAMIÑO DE SANTIAGO 

Elementos patrimoniais dentro do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Cruceiro de Sta. María de Castañeda A Fraga Alta Non Idade Contemporanea 573656 4753239 

Hórreo do Pazo de Pumar Pumar Non idade moderna 573391 4753419 

Igrexa de Sta. María de Castañeda A Fraga Alta Non idade moderna 573618 4753233 

Pazo de Pumar Pumar Non idade moderna 573384 4753453 

Albergue da Magdalena Arzúa Non idade media baixa 568511 4753193 

Capela da Magdalena Arzúa Non idade media baixa 568476 4753180 

Casa da cultura Arzúa Non idade contemporanea 568014 4753398 

Casa na rúa José Antonio, nº 10 Arzúa Non idade contemporanea 568345 4753223 

Edificio do Xulgado Arzúa Non idade contemporanea 568650 4753317 

Igrexa Parroquial de Santiago Arzúa Non idade contemporanea 568411 4753187 

Cruceiro de Saleta Boente de Abaixo Non idade contemporanea 575504 4752132 

Fonte de Boente de Arriba Boente de Arriba Non idade contemporanea 575693 4752153 

Fonte de Saleta Boente de Abaixo Non idade contemporanea 575501 4752142 

Igrexa de Santiago de Boente Boente de Abaixo Non idade contemporanea 575436 4752148 

Ponte de Fontaghín Fontaghín Non Idade Contemporanea 575146 4752675 

Casa Reitoral de Boente ou "Casa do Cura" Boente de Arriba Non idade contemporanea 575778 4752153 

Ermida de S. Paio de Pregontoño Preguntoño Non idade moderna 566563 4752684 

Ponte no Río Brandeso Preguntoño Non idade contemporanea 566954 4752994 

Albergue de Ribadiso Ribadiso de Abaixo Non idade moderna 571065 4753714 

Casa Grande de Trigás Trigás Non idade contemporanea 571393 4753567 

Hórreo da casona de Trigás Trigás Non idade contemporanea 571458 4753549 

Hórreo do albergue de Ribadiso Ribadiso Non idade contemporanea 571066 4753754 

Ponte de Ribadiso Ribadiso de Abaixo Non idade media baixa 571097 4753713 

Fonte - Lavadoiro de Calzada Calzada Non idade contemporanea 563521 4753021 

Hórreo en Calzado Calzada Non idade contemporanea 563469 4752939 

Castro de Calzada / O Codesal Calzada Non Idade do Ferro 563261 4753291 

Castro de Pregontoño Pregontoño Non Idade do Ferro 566652 4752880 

Mámoa do Monte da Pedreira Calzada Non Neolítico 563128 4753530 

Capela da Madalena Arzúa Non Idade Media (Baixa) 568434 4753182 

 

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 

Casa de M. Branza Non Barroco 564357 4747320 

Pazo de Outeiro de Boente Outeiro Non Barroco 575122 4751729 

Igrexa de Santa Leocadia de Branza e Rectorado Branza Non Barroco, Neoclásico 564305 4747314 

Casa Grande do Oixal Orjal Non Renacimiento 562643 4757708 

Horreo de Casa de Salmonte Iglesia Non Neoclásico 563672 4759988 

Igrexa de San Esteban de Campo Iglesia Non Barroco 563653 4760011 

Igrexa de San Pedro de Lema Lema Non Barroco 568597 4752081 

Igrexa de San Pedro de Mella Mella Non Románico, Gótico 570492 4758312 

Torre de Fruzo Fruzo Non Gótico, Barroco 559971 4755693 

Casa Grande de Brandeso Brandeso Non Gótico, Renacimiento, Neoclásico 566995 4748771 

Casa Grande de Sedor Sedor Non - 573537 4754016 

Casa Grande de Figueroa Curro Non Renacimiento, Barroco 575324 4753418 

Casa Grande de Bascuas Bascuas Non Renacimiento, Barroco 571710 4752375 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO (2007-2010) 
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