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Camiño  Xacobeo San Rosendo-Raíña Santa

Camiñas con nós?

Propoñémosche unha viaxe seguindo os pasos 
da Rainha Santa 

dende Braga ata Santiago. 
Unha peregrinaxe que segue o trazado da 

Vía Nova  e descúbrenos o rico legado deixado 
polos romanos; 

penétrase na natureza máis pura 
da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês- Xurés; 
convida a mergullarse en relaxantes baños termais; 

pasa pola terra que viu nacer grandes literatos galegos
 e lugar dende o cal San Rosendo exerceu a súa influencia, 

Celanova. 
Soutos, pradeiras, viñedos, regatos e fervenzas 
serán  as mudas testemuñas do noso percorrido  

polo Camiño Natural. 

Tralas pegadas da Rainha Santa

Aventúrate noutro Camiño

Aventúrate no Camiño de San Rosendo



ETAPA 6

Celanova - Ourense
25  km. 
Puntos de interese: Vilanova dos 
Infantes,  canastros da Merca, 
San Cibrao, As Burgas.

ETAPA 5

Bande - Celanova
17 km
Puntos de interese: San Pedro 
de Bande, mámoas de Outeirón, 
Mosteiro de San Rosendo.

ETAPA 4

Lobios - Bande
26 km. 
Puntos de interese: parque 
natural do Xurés, pazo de 
Lobios, igrexa de Santa Comba.

ETAPA 3

Campo do Gerês - Lobios
22  km. 
Puntos de interese: Vilarinho 
das Furnas, Mata da Albergaría, 
Portela do Home, vía romana.

ETAPA 2

Santa Cruz - Campo do Gerês
23,3 km.
Puntos de interese:  val do 
río Home, Campo do Gerês, 
conxunto de  miliarios.

ETAPA  1

Braga -  Santa Cruz
 23,5  km. 
Puntos de interese:  Sé, Alto da 
Cividade ou espacio museístico 
de Dume.

A ruta segue os pasos descritos 
polo Padre José Matos Ferrei-
ra na súa peregrinación den-
de Braga a Compostela no ano 
1728. Un percorrido que parte 
da cidade lusa e, tras sortear o 
río Cávado preto de Amares, 
ascende gradualmente polo 
Gerês, aproveitando unha fa-
lla tectónica como paso natural 
para entrar en Galicia por Portela do Home. Segue paralelo 
ao río Caldo, debuxando un zigzag nas montañas do Xurés 
e, tras cruzar o río Corgo da Fecha, aborda a mansio roma-
na Aquis Originis, preto das termas de Baños de Río Caldo.
 
Prosegue o camiño pola Vía Nova ata Lobios a través da Portela 
da María, ascendendo por Ganceiros  para cruzar o Limia na 
Ponte Pedriña. Despois faldea a serra de Motas e Viso para che-
gar á igrexa de Santa Comba de Bande, unha xoia visigótica on-
de se custodiaron os restos de San Torcuato, discípulo do Após-
tolo Santiago, cuxas reliquias presiden hoxe o altar maior do 
Mosteiro de Celanova. Neste punto deixa o trazado da Vía XVIII, 
internándose nunha espectacular congostra seguindo as pega-
das dunha vía romana secundaria que unía Bande con Ourense.

Entre carballeiras e soutos cruza o río Cadós para ascender ao 
Alto do Vieiro e abordar, por idílicos soutos e carballeiras as te-
rras de Verea. Neste punto avístase a monumental vila de Cela-
nova co seu mosteiro e a senlleira capela de San Miguel, que per-
manece intacta dende tempos do seu fundador San Rosendo.
As ribeiras do Arnoia marcan límite co concello da Merca, 

e seu conxunto de hórreos,  
para seguir despois por San 
Cibrao das Viñas, o derra-
deiro punto antes de chegar 
a Ourense e proseguir o seu 
traxecto pola Vía da Prata.
Nest a et apa ent re Ce-
lanova e Ourense exis-
te unha variante máis na-
tural que penetra polas 
terras de Cartelle e Barbadás. 

Camiñando, 
descubrindo, gozando...


