






A Deputación de Pontevedra, dentro das súas actuacións a prol
da Cultura e da conservación do Patrimonio Histórico da nosa
provincia de Pontevedra, liderou o proxecto VÍAS ATLÁNTICAS,
a través do cal se uniron esforzos de diferentes administracións,
tanto españolas coma portuguesas, para delimitar cal era o
trazado das vías romanas XIX e XX e identificar os indicios
arqueolóxicos da súa existencia. Grazas a este proxecto contamos
cun itinerario turístico-cultural transfronteirizo que une o turismo
cultural e o respecto ao medio co coñecemento científico que
nos achega este importante legado da antigüidade.

Con esta guía do itinerario da vía romana XIX ao seu paso pola
nosa provincia, descubrirá a riqueza patrimonial que se agocha
detrás de séculos de historia. Esta nova ruta cultural confirma
a importancia que a cooperación transfronteiriza co noso veciño
país, Portugal, está tendo para fomentar un desenvolvemento
harmonioso, equilibrado e sustentable do espazo común da
eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Rafael Louzán Abal
Presidente da Deputación de Pontevedra
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7VIA ROMANA XIX

DENDE• TUI
ATA• PONTECESURES

POLA• ANTIGA
VIA• ROMANA• XIX

“Todos os camiños conducen a Roma". Quizais sexa este un
dos ditos populares máis empregados; aínda que nos desviemos
da ruta coñecida, sempre atoparemos algún camiño alternativo
que poderá conducirnos ao noso destino. Isto dános unha idea
da importancia e grandiosidade das antigas vías romanas de
comunicación, que se estenderon por todos os territorios do
seu Imperio.

Na primavera do ano 137 a.C., a expedición mandada por Décimo
Xunio Bruto, o que despois será alcumado O Galaico, cruzaba
o mítico río Léthes, o do esquecemento, penetrando nos terri-
torios do noroeste peninsular. Foi nese momento cando aquela
rexión remota e temida do Finis Terrae entrou na órbita romana.
Un século despois o propio Octavio Augusto, ao mando de tres
lexións, chegou ao noroeste para lograr a pacificación e conquista
desa rexión abondosa en castros. Por iso, a partir do ano 10
antes de Cristo, comezou a construción da rede viaria da rexión,
estruturándose en función dunha nova planificación territorial.

A creación da infraestrutura viaria, xunto coa fundación imperial
de tres cidades, capitais doutros tantos conventos xurídicos,
permitiulles aos romanos teren o control político e administrativo
do territorio, á vez que contribuíu á súa explotación económica,
especialmente das riquezas mineiras que tanto abundaban na
rexión, posibilitando un axeitado transporte terrestre para mer-
cadorías e viaxeiros.
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Estas vías, cuxos percorridos se recollen en varias fontes antigas,
tanto escritas, como o Itinerario Antonino, coma pintadas,
como é o caso da Táboa de Peutinger (imaxe superior), unían
as capitais dos conventos xurídicos da Gallaecia: Brácara Augusta
(Braga) e Astúrica Augusta (Astorga), pasando por Lucus Augusti
(Lugo).

De todas elas, a máis longa era a Vía XIX, que contaba con 299
millas e comunicaba as devanditas capitais a través de Ponte
da Lima, Valença do Minho, Tui, Caldas de Reis, Iria Flavia e
Lugo, entre outras.
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Co paso dos anos a infraestrutura romana desapareceu case
por completo, aínda que permanecen algúns vestixios (miliarios,
pontes ou pequenos tramos do trazado primitivo) do que orixi-
nalmente foi esta gran ruta de comunicación durante o Imperio.
Resulta de gran relevancia conservar e valorar estas reliquias
para o futuro, xa que forman parte importante da nosa historia,
da nosa cultura, e son o legado dos nosos devanceiros.
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O proxecto VÍAS ATLÁNTICAS, financiado a través do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) por medio da
Iniciativa Comunitaria Interreg III-A Transfronteiriza España-
Portugal, sumou os esforzos das Administracións españolas e
portuguesas co obxectivo de delimitar o trazado desta antiga
vía de comunicación, así como de identificar e conservar aqueles
restos arqueolóxicos relacionados con ela.

Este proxecto pretende unir o turismo cultural e o respecto ao
medio co coñecemento científico para promover un «novo»
itinerario transfronteirizo, seguindo o curso das calzadas roma-
nas denominadas no Itinerario Antonino Vía XIX e Vía XX, que
discorrían polo norte de Portugal e as provincias galegas de
Pontevedra, A Coruña e Lugo.

Con esta guía imos retroceder no tempo, recuando á época
romana, para efectuar un apaixonante percorrido polo patrimo-
nio existente ao longo destas antigas vías de comunicación.
Descubriremos así os diferentes restos arqueolóxicos que nos
confirman a súa existencia, e transitaremos en todo momento
por fermosísimas paisaxes naturais e históricas que farán do
noso percorrido unha experiencia inesquecible.

A nosa marcha cara ao pasado será,
daquela, unha viaxe cara ao futuro.



Mapa da Gallaecia en época romana
cos límites dos tres Conventos
Xurídicos: Conventus Bracarense,
Conventus Lucense e Conventus
Asturicense.
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CÓMO• USAR
ESTA• GUÍA

Ten nas súas mans un instrumento de apoio para o seu perco-
rrido por unha das Vías Romanas que forman parte do Itinerario
Antonino: a Vía XIX. Con esta guía querémoslle axudar a gozar
co incrible legado cultural e natural co que se irá atopando no
transcurso da súa viaxe.

O obxectivo desta guía é conseguir que vostede atravese a
provincia de Pontevedra do mesmo xeito que o faría calquera
romano na súa época. Para iso, dividimos o percorrido en catro
capítulos, que corresponden a cada un dos tramos nos que
está dividida esta vía romana ao seu paso pola provincia de
Pontevedra. Cada tramo está identificado cun perfil de ruta e
un cadro das súas características máis notables: duración,
lonxitude, dificultade, etc.

Esta guía compleméntase con varios tipos de sinais que aparecen
na ruta e aos que facemos referencia na guía. Cada un destes
sinais representa unha axuda para o camiñante e, como tal,
debe familiarizarse con eles para seguir sen problemas o per-
corrido proposto.

Sinal tipo A: Mesa informativa de resto arqueolóxico.
Sinal tipo B: Sinal rural.
Sinal tipo C: Sinal indicador de zona urbana.
Sinal tipo D: Sinal de dirección.
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Sinal tipo A Sinal tipo B

Sinal tipo C Sinal tipo D
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De igual maneira, e para facilitarlle o paso a través dalgúns
núcleos urbanos, esta guía conta con planos claros, que lle
axudarán a orientarse e cos que poderá transitar mellor por
cada unha das localidades da ruta. Se segue o itinerario marcado
neles atopará sen problemas os sinais antes descritos e descu-
brirá un camiño cheo de historia.

Esta guía inclúe fichas patrimoniais que lle han axudar a descubrir
o patrimonio arqueolóxico, histórico-cultural e natural da vía
XIX, e un apéndice onde se inclúe información turística,
cartográfica e un glosario de termos técnicos.

Está a piques de comezar unha viaxe no tempo cara ao Imperio
Romano de hai case vinte séculos. ¡Goce coa experiencia!



TRAMO I
TUI-REDONDELA
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TRAMO I
TUI-REDONDELA

GRÁFICA DO DESNIVEL DO TRAMO I  (metros)

Valença do Minho, en Portugal, será o noso punto de partida
deste primeiro tramo da ruta Vía Romana XIX ao seu paso pola
provincia de Pontevedra. Iniciaremos o noso percorrido entrando
en territorio español a través da ponte Eiffel que, sobre o río
Miño, nos leva ata o termo municipal de Tui.

Nesta primeira etapa de 38 km atravesaremos os termos mu-
nicipais de Tui, O Porriño, Mos e Redondela, e pasaremos polos
lugares de Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas, O Porriño,
Veigadana, Santa Eulalia de Mos,  Santiaguiño de Antas, Padrón,
Quinteiro e Redondela. Agárdanos un camiño suave e con
pequenos desniveis, fóra da subida ata Santiaguiño de Antas,
en Mos. Mais, sen dúbida, pagará a pena chegarmos ata alí
para atoparnos cunha das reliquias máis interesantes desta Vía
XIX.

0 10 20 30 385 15 25 35
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ACCESOS: Tui, núcleo dende onde parte a etapa presenta os
seguintes accesos:

Por Estrada:  a 25 km de Vigo, 48 de Pontevedra, 104 de Santiago
e 176 km da Coruña pola AP-9 ou N-550 ou A-52 dende Vigo ao
Porriño e dende alí pola A-55 ata Tui. A 1 km de Portugal pola
IC-1 ou IP-1. A 170 km de Lugo pola N-540 ata Ourense, que
está a 88 km de Tui, A-52 dende Ourense ao Porriño e A-55 ata
Tui.

Autobuses: Conexión regular dende Vigo e cos concellos limí-
trofes en toda a comarca e algunhas liñas regulares nacionais
dende Tui.

Ferrocarril: A comarca ten estación de tren en Guillarei (Tui) e
Caldelas de Tui, onde paran algúns servizos rexionais Vigo-
Ourense.

PUNTO DE PARTIDA-CHEGADA: Tui-Redondela.

PERCORRIDO: Tui, Rebordáns, Ribadelouro, Pontellas, O
Porriño, Veigadana, Santa Eulalia de Mos, Santiaguiño de Antas,
Padrón, Quinteiro e Redondela.

LONXITUDE: 38 Km.

DURACIÓN: 10 horas.

DIFICULTADE: media-baixa.

CARTOGRAFÍA:
Follas IXN escala 1:25.000: 261-IV; 261-II; 223-IV; 223-II.
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TRAMO I

Percorrido da Vía Romana XIX
ao seu paso polo termo muni-
cipal de Tui.
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O noso percorrido comeza cruzando o río Miño, fronteira natural
entre os países de España e Portugal. A Vía Romana XIX proba-
blemente atravesaba este río dende Valença do Minho a través
dunha ponte de madeira, situada posiblemente pola zona do
actual porto deportivo. Esta antiga ponte, cuxo soporte se
considera que estaba conformado por barcas, hoxe non existe,
polo que nós atravesaremos o río Miño pola banda dereita da
ponte Eiffel (antiga alfándega España-Portugal).
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Ao chegarmos ao final da ponte atoparemos no chan o primeiro
sinal indicador de zona urbana (tipo C) do noso itinerario.
Imaxe 6

Unha vez atravesada a ponte viramos á dereita e continuamos
pola Avenida de Portugal, camiñando pola beirarrúa da dereita
pouco máis de 200 m; alí atoparemos no chan o segundo sinal
indicador de zona urbana (tipo C) que nos confirma que estamos
na dirección correcta. Imaxe 7

Continuamos pola Avenida de Portugal uns 200 m ata encontrar
á dereita un sinal de dirección tipo D que nos indica que debe-
mos baixar cara á rúa de Penedo (pódese identificar porque hai
unhas pequenas escaleiras que acceden a esta rúa).

6. Sinal C1 Tui 7. Sinal C2 Tui
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Ao baixarmos estas escaleiras
estaremos na Praza de Manuel
Caramés Gómez e o Arrabal
de Freanxo. Continuando en
liña recta pola rúa Penedo ve-
remos no chan o terceiro sinal
indicador de zona urbana (tipo
C), polo que continuaremos
nesa dirección.

A alma da época romana e do medievo permanecen
en cada recuncho de Tui.

Tude era a principal cidade do sur de Galicia en época
romana, moi frecuentada polos usuarios da Vía XIX.

A actual vila de Tui posúe abundantes restos arqueolóxi-
cos, especialmente en San Bartolomeu de Rebordáns,
como tumbas de inhumación e incineración, fragmentos
de cerámica común e cerámica fina (terra sigillata),
materiais construtivos (columnas, capiteis, ladrillos ou
tellas), moedas e a base do pedestal dunha escultura.
Ademais, tanto o miliario dedicado ao emperador Decio
coma outro anepígrafe evidencian que por este lugar
pasaba unha vía romana.

Tui tamén está declarada Conxunto Histórico Artístico.
A súa impresionante zona vella halle permitir deleitarse
na esencia da Idade Media se percorre as súas estreitas
ruelas e entra na catedral-fortaleza que comezou a cons-
truírse no ano 1120.
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Avanzamos por esta rúa durante 200 m ata chegar ao comezo
do paseo fluvial, onde podemos contemplar as excepcionais
vistas do Miño. Camiñamos por el ata a Comandancia de Mariña
e o Club Náutico de San Telmo, un lugar perfecto para facermos
un breve descanso e repoñer forzas.

Unha vez superado o Club Náutico, subimos a costa ata chegar
á intersección coa rúa de Antero Rubín. Alí atoparemos o cuarto
sinal (tipo C) á nosa dereita, que nos indica que debemos virar
nesa dirección pola devandita rúa.



Continuamos polo lado derei-
to, dirixíndonos cara á saída
do núcleo urbano de Tui e,
aproximadamente a uns 200
m, atoparemos no chan o
quinto sinal (tipo C), xusto uns
metros antes de chegarmos
ao convento de Santo
Domingo.
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Igrexa e Convento de Santo Domingo:
un achegamento ao pobo.

Os dominicos, como orde de frades mendicantes, esco-
llían as cidades para os seus labores de predicación e
axuda. Esta rama da Igrexa optaba pola actuación directa
cos fieis, en lugar da clausura doutras, e por iso a igrexa
era a parte máis importante do conxunto do convento.

Unha mostra dos primeiros tempos desta orde en Galicia
no século XIV é a Igrexa do Convento de Santo Domingo
de Tui, panteón de familias pertencentes á nobreza da
zona, coma os Soutomaior, Correa e
Ozores.

De construción gótica, este templo de nave central e tres
ábsidas posúe dous retablos barrocos do século XVIII:
o da Virxe do Rosario, cunha representación moi curiosa
da Batalla de Lepanto, e o realizado polo redondelán
Antonio del Villar.
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Continuamos o noso percorrido polo lado dereito da rúa do
Cóengo Valiño, pasando por diante do polideportivo municipal
e dun colexio público. Aproximadamente 100 m máis adiante
encontramos unha pronunciada curva á esquerda; a 50 m desta
curva atópase o cruzamento coa rúa San Bartolomeu, onde
debemos coller á dereita para continuar pola devandita rúa.
Este cambio de orientación podémolo identificar polo sinal
indicador de zona urbana (tipo C) que atoparemos, e tamén
por unha cuncha indicadora do Camiño de Santiago colocada
na parede da casa que veremos de fronte ao chegar ao cruza-
mento.

Atravesamos toda a rúa de San Bartolomeu pola marxe dereita
e, ao terminar esta, continuamos pola rúa de Arrayal ata chegar
ao lugar de Rebordáns.

Nesta zona concéntrase o maior número de restos romanos
do concello de Tui. Chegaremos á igrexa de San Bartolomeu de
Rebordáns, primeiro punto histórico da nosa ruta, xa que nas
súas inmediacións se situaba a mansio viaria de Tude, onde
atoparemos a primeira mesa explicativa (tipo A) do noso itine-
rario, con información sobre este resto arqueolóxico.
Consultar ficha páx. seguinte ›
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Tude atopábase a XLIII millas (uns 69 km) do punto de
partida Vía Romana XIX e nela levábase a cabo unha
grande actividade comercial e administrativa, e ademais
era centro recadador de taxas e gravames, polo que esta
mansio era enormemente frecuentada. Aquí os viaxeiros
podían ter cubertas todas as súas necesidades antes de
volver poñerse en camiño pola Vía XIX. Reláxese mentres
goza da vila de Tui, como fixeron os miles de romanos
que utilizaron os servizos da mansio.

Tude: mansio da vía xix do Itinerario Antonino.

Unha mansio ou 'mansión' era unha infraestrutura des-
tinada a darlles abeiro e descanso aos usuarios das vías
na época romana. Dependendo da súa importancia,
algunhas contaban con máis ou menos servizos, entre
os que se atopaban cortes, obradoiros, almacéns, taber-
nas e mesmo estancias termais.

A actual vila de Tui garda no seu subsolo os restos da
mansio viaria coñecida como Tude, así como os restos
do Castellum Tyde, cidade prin-
cipal dos Grovii.

Reprodución dunha
mansio da época
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Dende aquí viramos á dereita e seguimos o Camiño de Santiago
portugués. A uns 100 m encontramos un sinal tipo D que nos
indica que estamos na dirección correcta. A uns 300 m de
distancia dese sinal atopamos a ponte da Veiga sobre o río
Louro (coñecida popularmente como a Ponte Romana, aínda
que pola súa fábrica actual non se pode afirmar que sexa de
época romana, senón que se pode adscribir á Idade Media,
entre os séculos XII e XIV).

Neste punto vemos o primeiro sinal rural tipo B que nos indica
que debemos continuar recto pola senda do Camiño de Santiago
portugués. A uns 100 m desembocaremos nunha pista asfaltada
coñecida como Camiño Novo, onde encontraremos un sinal
tipo B e, a partir dese punto, a aproximadamente uns 500 m,
pasamos por baixo da vía do ferrocarril. Máis adiante chegare-
mos a un cruzamento coa N-550, que debemos atravesar de
fronte ata atopar outro sinal tipo B.

Continuamos en liña recta pola estrada provincial Tui-Rebordáns
EP-3001 e, a uns 300 m, debemos abandonar o Camiño
Portugués, que vira á dereita, e continuar de fronte.
Axiña chegaremos a un cruzamento, e cómprenos continuar
de fronte pola mesma estrada, ao longo dunha beirarrúa para
os camiñantes que realizan o percorrido a pé.

Avanzamos pola estrada uns 300 m ata atoparnos cun par de
sinais tipo D (unha no lugar de Lavadoiro) que nos sinalan que
imos polo bo camiño. Continuando 2 km máis por esta estrada,
chegamos ao lugar de Rebordáns. Dende alí divísase o Monte
Aloia, declarado Parque Natural, Zona de Especial Protección
dos Valores Naturais e Lugar de Importancia Comunitaria (in-
cluído na europea Rede Natura 2000).
Consultar ficha páx. seguinte ›
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O Monte Aloia: a atalaia de San Xiao

O Monte Aloia, onde o vento fecunda as eguas, e onde
se di que na cama de san Xiao non medra a herba, é un
lugar perfecto para descansar e recrearse antes de seguir
o camiño. Este monte conforma o primeiro Parque
Natural de Galicia, un espazo de gran valor, tanto pola
súa importancia forestal como pola fauna deste lugar.

E se a parte natural é importante no monte, non o é
menos a parte histórica. ¿Que mellor lugar para vivir que
un dende onde se enxerga todo o territorio de arredor?
Resulta perfecto para defenderse das invasións, e iso foi
precisamente o que fixeron algúns pobos.

Descubrirá restos dun poboado galaico-romano, unha
muralla ciclópea ou unha capela construída sobre os
restos dun templo románico.
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Continuamos a nosa ruta avanzando 2 km por esta estrada ata
chegarmos a Ribadelouro. Aquí, nas inmediacións da igrexa
parroquial de estilo barroco de santa Columba de Ribadelouro,
atoparemos un sinal tipo D que nos indica que continuemos
nesa mesma dirección pola mesma estrada, internándonos xa
no termo municipal do Porriño.

Proseguimos e cruzamos por baixo a autoestrada Vigo-Portugal
ata chegar ao lugar de Marxans, onde encontramos un sinal
tipo D, que nos indica que a dirección correcta é seguir pola
mesma estrada ata atoparmos 100 m máis adiante a intersección
da EP-3001 coa PO-342; esta última é pola que debemos conti-
nuar o noso camiño.

Camiñando 2 km chegaremos ao lugar de Bouzón, onde encon-
traremos un sinal tipo D. Se seguimos 1 km máis, chegamos
ao lugar de Mosende, onde vemos un cruzamento e un sinal
tipo B que nos informa da dirección cara ao Porriño.
Saímos de Mosende en dirección ao Porriño pola estrada PO-
342 ata chegar aos indicadores de «Muíños de Pontellas». Se
queremos descansar, este lugar, con muíños de auga restaura-
dos, é ideal.

A uns 50 m do desvío cara aos muíños vemos un novo sinal
tipo B, que nos indica que debemos desviarnos da estrada PO-
342 para continuar en liña recta por unha pequena estrada que
sobe á localidade de Santiago de Pontellas.
Atravesámola e atoparemos un sinal tipo D e, aproximadamente
2 km despois, debemos volver incorporarnos á PO-342 en
dirección ao Porriño.

Un pouco máis adiante chegaremos ao lugar de Ceixo, e cruza-
mos a autoestrada por unha ponte para entrar no Porriño polo
lugar de Ribeira, parroquia de Torneiros. Neste lugar encontra-
remos os centros de educación do Porriño e un sinal tipo B que
nos confirma que imos por bo camiño. Tras camiñar aproxima-
damente 1 km, chegaremos ao cruzamento da estrada PO-342
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Camiñamos cara á praza cen-
tral da vila atravesando un pa-
so a nivel con barreiras e un
paso de peóns. Na praza bus-
caremos o segundo sinal indi-
cador de zona urbana do
Porriño (Imaxe 23), que nos
mostra a dirección de saída
do centro urbano desta locali-
dade.

21. Albergue O Porriño 22. Sinal C7 O Porriño

23. Sinal C8 O Porriño

coa Avda. de Bos Aires. Aquí viramos á dereita e dirixímonos
cara ao centro urbano do Porriño.

Ao comezo da ponte que cruza o río Louro álzase o albergue
de peregrinos (Imaxe 21) onde está situado o primeiro sinal
indicador de zona urbana do Porriño (tipo C) (Imaxe 22)
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Camiñando pola rúa Ramiráns chegaremos á capela das
Angustias, onde está un sinal tipo D que marca a dirección de
saída do centro urbano do Porriño pola N-550. Xusto no lugar
onde empezamos a ver naves industriais e onde remata o carril
de incorporación á N-550 dende a autovía, tomamos un trazado
alternativo da Vía XIX virando á dereita (sinal tipo D) (Este
trazado elixiuse para evitar no posible a N-550, aínda que a vía XIX
continuaría pola devandita estrada nacional, do mesmo xeito que
o Camiño Portugués). Teremos que subir unha pequena costa
e tomar unha pista asfaltada paralela á N-550 durante uns 500
m ata atopar un novo sinal tipo D que nos fará xirar á esquerda
para volver incorporarnos á N-550.

Neste punto debemos cruzar a N-550 para camiñar polo carril
esquerdo, e farémolo con precaución, xa que nesta zona non
existen pasos de peóns. Unha vez atravesada esta estrada, e
aproximadamente a 20 m, encontraremos un sinal tipo B que
nos indica que debemos continuar polo Camiño Portugués pola
marxe esquerda dunha pista paralela á N-550, internándonos
no termo municipal de Mos.

Cruzamos a vía do ferrocarril e, máis ou menos a 500 m, vemos
case xuntos un sinal tipo B e outro tipo D, que nos sinalan que
deberemos virar á esquerda para dirixirnos cara ao lugar de
Veigadana. Aproximadamente a 300 m podemos identificar un
sinal tipo B que, nesta ocasión, nos indica que debemos torcer
á dereita tomando a estrada que se dirixe a Santa Eulalia de
Mos. Alí volvemos ver un sinal tipo D que nos confirma que
estamos na dirección correcta.

Continuamos por esta estrada ata chegar ao colexio público de
Mos, onde veremos un cruzamento no que se atopa un novo
sinal tipo D: debemos coller á dereita para dirixirnos a Fonte
da Pala e a Santa Eulalia de Mos. Continuamos en dirección
cara á igrexa parroquial de Santa Eulalia e ao Pazo dos Marqueses
de Mos. Consultar ficha páx. seguinte ›
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Pazo dos Marqueses de Mos

Mos adquiriu o título de marquesado no século XVII,
concedido polo rei Carlos II a D. Gabriel Sarmiento de
Soutomaior, descendente dunha das familias nobres
máis ilustres de toda Galicia. Recomendámoslle que, se
ten vagar, non deixe de coñecer o emblema da nobreza
desta vila: a Casa dos Marqueses de Mos (ou Pazo de
Mos).

É un edificio do século XVIII en cuxa fachada aparece o
escudo da Casa de Mos con detalles das variadas liñaxes
que tiveron importancia na zona e no que se basea o
actual brasón do municipio.

Subimos a costa coñecida tradicionalmente como Camiño dos
Romanos, seguindo o Camiño Portugués e deixando á nosa
esquerda o Pazo dos Marqueses de Mos. No alto da costa
encontraremos de fronte o albergue de peregrinos Santa Baia
de Mos. Proseguimos en dirección ao lugar de Cortixo, onde
vemos un novo sinal tipo B. Dende ese sinal avanzamos cara
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ao lugar de Cabaleiro, onde se teñen noticias dun miliario hoxe
desaparecido, continuando o noso itinerario cara á nosa seguinte
meta: Santiaguiño de Antas, que está aproximadamente a uns
2 km de distancia seguindo o mesmo trazado que o Camiño
Portugués.

Cando chegamos a Santiaguiño de Antas aparece ante nós unha
pequena capela de recente creación situada nunha fermosa
carballeira. Esta capela dá fe doutra máis antiga da que se
coñece a súa existencia por testemuños dos veciños do lugar,
pero da cal non conservan restos.

Dende este punto continuamos en dirección recta polo Camiño
Portugués, onde aproximadamente a uns 50 m atoparemos o
miliario de Santiaguiño de Antas (Imaxes inferiores), único
miliario da vía XIX na provincia de Pontevedra que se conserva
in situ, afirmación corroborada polo estudo arqueolóxico levado
a cabo pola Deputación de Pontevedra no marco do proxecto
Vías Atlánticas.

Consultar ficha páx. seguinte ›
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O miliario de Santiaguiño de Antas,
ou o marco quilométrico dos romanos

Un miliario é un indicador de distancias empregado
polos romanos, do mesmo xeito que nós utilizamos os
fitos quilométricos nas estradas e autoestradas actuais.
O nome deriva da palabra que usaban para designar a
unidade de medida empregada, a milia passum ou, o que
é o mesmo, os mil pasos (que equivalen a uns 1450 m).

Catalogado a finais do século XIX pola Sociedade
Arqueolóxica de Pontevedra, este miliario foi obxecto
dunha intervención arqueolóxica no ano 2007 por parte
da Deputación de Pontevedra dentro do proxecto Vías
Atlánticas, a través da cal se puido comprobar que a súa
localización é a orixinal, e que, por mor das súas dimen-
sións e da súa boa fábrica construtiva, podería tratarse
dun miliario alto-imperial, posiblemente do século II d.C.

Os gravados que cobren a superficie da peza (cruces e
cazoletas) son de cronoloxía medieval e moderna, e non
teñen que ver coa súa función viaria, senón que están
relacionados con outros significados que foi adquirindo
ao longo do tempo, quer como límite territorial entre
parroquias, quer como elemento cargado de carácter
máxico ao que se lle atribuíron propiedades curativas.



35VIA ROMANA XIX - TRAMO I

Dende este punto continuamos a senda do Camiño Portugués
durante uns 500 m ata chegar ao cruzamento coa EP-2605 (Os
Valos-Guizán), que tomaremos de fronte. Continuamos por
esta estrada, seguindo as indicacións do Camiño Portugués,
ata chegar, aproximadamente a 1,5 km, ao lugar de Chan das
Pipas, onde atoparemos un sinal tipo B. Continuamos uns 500
m ata un sinal tipo D, que nos indica que viremos á dereita
percorrendo un camiño asfaltado durante uns 600 m.

Máis adiante encontraremos outro sinal tipo D que nos fará
coller á esquerda para iniciar o descenso, moi pronunciado,
cara ao lugar de Padrón. Neste lugar atopouse un miliario,
depositado actualmente no museo de Pontevedra, que indica
a milla XVII.

Neste lugar atópase un sinal tipo B, que nos indica que debemos
torcer á esquerda tomando un camiño asfaltado que nos leva
cara ao lugar de Quinteiro, a uns 2,5 km máis adiante, coinci-
dindo tamén co Camiño Portugués. Neste punto hai un cruza-
mento da estrada Saxamonde-Padrón coa N-550, onde vemos
un novo sinal tipo B. Collemos a N-550 cara á esquerda, dirección

26. Miliarios no Museo de Pontevedra



Redondela, durante 200 m para entrar no núcleo urbano de
Redondela, que identificaremos cun novo sinal D.

Ao entrarmos en Redondela álzase á nosa esquerda o Convento
de Vilavella. Seguindo pola marxe dereita da estrada atoparemos
un peto das ánimas, onde no chan podemos identificar o pri-
meiro sinal indicador de zona urbana de Redondela. Imaxe 27

Dende este punto dirixímonos cara ao centro urbano de
Redondela atravesando a rúa José Regojo ata chegar á praza
de Rivadavia, onde radica o albergue de peregrinos desta loca-
lidade e onde atoparemos o segundo sinal indicador de zona
urbana que nos mostra a dirección correcta da nosa ruta.

Dende aquí seguimos as indicacións do Camiño Portugués no
interior do núcleo urbano de Redondela ata chegar á Capela
das Angustias, no cruzamento da rúa Calvo Sotelo coa rúa
Picota, situada nas inmediacións da estrada N- 550. Neste punto
aparecerá o terceiro sinal indicador de zona urbana (Imaxe 28),
que nos mostra a saída do núcleo urbano de Redondela e o
final da primeira etapa da Vía Romana XIX.
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27. Sinal C9 (arriba)
28. Final do Tramo I (dta.)
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37VIA ROMANA XIX - TRAMO II



38 VIA ROMANA XIX - TRAMO II

TRAMO II
REDONDELA-PONTEVEDRA

GRÁFICA DO DESNIVEL DO TRAMO II (metros)

Ao longo desta etapa, que principia en Redondela, percorreremos
fermosos lugares cargados de historia: dende pontes, símbolo
de unión entre pobos, ata castros, símbolos habituais da Galicia
máis primitiva. Para rematarmos esta etapa, que mellor que
achegarnos a Tvroqva (Pontevedra), lugar de descanso para
viaxeiros en época romana. Para iso empregaremos ao redor
dunhas seis horas e media de camiñada, cunha dificultade
media-baixa. A maior complexidade pode ser a opción de acceder
ao miradoiro da Peneda do Viso (329 m), pero se nos animamos
a subir os 4 km que nos separan da súa cima, habemos obter
unha das mellores panorámicas de toda a Vía. Ao noso paso
percorreremos os municipios de Redondela, Soutomaior,
Pontesampaio, Vilaboa e Pontevedra.

0 5 10 15 20 26
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ACCESOS: Redondela, punto dende onde parte a etapa, pre-
senta os seguintes accesos:

Por Estrada: N-550, N-552 e N-555, así como a AP-9

Autobuses: liña Vigo-Pontevedra (Castromil), cada hora ás
medias horas. Liña Pontevedra-Tui (Castromil), ás 15:30, e Liña
Vigo-Redondela (Manolo García) ás horas en punto e ás medias.

Ferrocarril: Redondela ten estación de tren, así como apeadeiros
en Redondela Picota, Chapela e Cesantes. Fan parada nela os
seguintes traxectos: Vigo-A Coruña; Vigo-O Porto; Vigo-Ourense
e Vigo-Irún.

PUNTO DE PARTIDA-CHEGADA: Redondela- Pontevedra.

PERCORRIDO: Redondela, O Viso, Arcade, Pontesampaio,
Paredes ou Canicouva (trazado alternativo), Alcouce, Bértola,
Ponte Condesa, O Marco, Pontevedra.

LONXITUDE: 26 Km.

DURACIÓN: 6:30 horas.

DIFICULTADE: media-baixa.

CARTOGRAFÍA:
Follas I.X.N., escala 1:25:000 223-II; 185-IV e 185-II.



TRAMO II

Percorrido da Vía Romana XIX
ao seu paso polo municipio
de Redondela.
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Saímos do núcleo urbano de Redondela atravesando a estrada
N-550, á altura da Capela das Angustias, e continuando pola
marxe esquerda desta estrada onde, a uns 50 m, atopamos un
sinal tipo D que nos informa de que tomemos un desvío por
onde transcorre tamén o itinerario do Camiño Portugués. Dende
este punto ata Cesantes o itinerario está indicado con varios
sinais tipo D que guiarán os nosos pasos.

Ao chegar a Cesantes desembocamos na estrada N-550, que
nos cómpre cruzar, ata encontrar un novo sinal tipo D. Dende
ese punto debemos tomar a estrada que se dirixe ao colexio
público desta localidade. Uns metros máis adiante, a Vía XIX
e o Camiño Portugués sepáranse (o Camiño Portugués fai un
xiro á esquerda e a Vía XIX continúa en sentido recto).

Dende aí seguimos en dirección cara ao Alto da Peneda do
Viso. Hai que destacar que este tramo é todo en ascenso, por
iso requirirá algo máis de esforzo ca o resto dos tramos. Durante
o camiño atoparemos diferentes bares onde podemos tomar
un merecido descanso e repoñer forzas.

Logo de ascender aproximadamente 3 km, aparece un cruza-
mento cun cartel indicador que nos marca a subida cara ao
miradoiro da Peneda do Viso. Neste cruzamento hai un sinal
tipo B que nos informa de que a nosa ruta continúa en dirección
Arcade. No entanto, consideramos de grande interese subir ata
o miradoiro do Alto da Peneda do Viso para contemplar unha
vista panorámica da cara interior da Ría de Vigo.
Consultar ficha páx. seguinte ›
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Castro da Peneda do Viso

Ascendendo por esta montaña descubrirá parte do pasado
dos seus poboadores.

Dende hai máis de 2000 anos, os nosos antepasados
elixiron este lugar pola súa situación estratéxica. Mire
ao seu redor. Dende aquí, en días despexados, a Ría de
Vigo móstrase espectacular, coas illas Cíes como fondo.

Casas circulares do Castro da Peneda, restos da torre da
Fortaleza de Castrizán (s. XV) e ata a capela que hai hoxe
en día, na honra á nosa Señora das Neves, todo iso suxire
que os seres humanos, ao longo da Historia, non somos
tan diferentes.

Podemos, xa que logo, desviarnos da nosa ruta neste punto e
emprender a subida ata este precioso miradoiro, para despois
volver sobre os nosos propios pasos e retomar de novo o noso
camiño neste mesmo punto. Esta subida presenta certa
dificultade (son aproximadamente 4 km de subida cunha pen-
dente pronunciada) polo que, antes de decidir realizala, é preciso
valorar como nos encontramos de forzas neste momento.

29 y 30. Desvío miradoiro A Peneda.
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Neste miradoiro atopamos unha mesa informativa de tipo A
onde podemos apreciar, sobre o propio terreo, unha foto coa
delimitación do trazado da Vía Romana XIX e unha explicación
do seu percorrido dende Mos ata Soutomaior, seguindo a de-
nominada “Depresión Meridiana”.

Se subimos ata o miradoiro, para volver retomar a Vía Romana
XIX, debemos descender ata o cruzamento anterior e coller a
dirección cara a Arcade (recordemos que hai un sinal tipo B no
cruzamento). Continuamos pola estrada (O Viso-Arcade) du-
rante aproximadamente 4 km, onde nos agardan tramos de
baixada con pendente pronunciada. Neste tramo gozaremos
de bonitas vistas da Ría de Vigo ata chegar ao cruzamento desta
estrada coa PO-264, onde hai unha rotonda que nos obrigará
a coller á esquerda para dirixirnos ao centro urbano de Arcade
pola beirarrúa da nosa dereita, tal e como nos indica o sinal
tipo D que está situado nese lugar.
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Ponte de Pontesampaio

O camiñante cruzará o río Verdugo deixando baixo os
seus pés unha pasarela chea de historia.

Aínda que esta ponte é de orixe romana, na Idade Media
reformouse coa estrutura que aínda hoxe é posible ad-
mirar. Ao cruzala, poderá observar de preto os seus
tallamares, saíntes triangulares que axudan a canalizar
as augas baixo as dez arcadas que se suceden entre os
dous extremos desta coñecida ponte. Un dos feitos que
lle deron máis sona aconteceu durante a Guerra da
Independencia, cando as tropas francesas foron derro-
tadas e expulsadas de Galicia.

As pedras da ponte de Pontesampaio mantivéronse
firmes durante séculos para facilitarlles o paso a moitas
xentes. Son as mesmas pedras que hoxe lle brindan
camiño a vostede.

Atravesamos todo o centro urbano de Arcade sen desviarnos,
en liña recta, ata chegar á ponte histórica desta localidade, que
marca o límite deste concello co de Pontevedra.
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Ao comezo desta ponte atopa-
mos un sinal tipo C, indicador
da zona urbana de Arcade, que
nos mostra que debemos cru-
zala para continuar polo noso
camiño. Unha vez atravesada,
encontramos un sinal tipo A
que nos fornecerá, sobre o te-
rreo, información relativa a es-
te límite territorial en época
romana.

O limis conventualis

As augas do río Verdugo debuxaron, co seu discorrer, os
límites entre os Conventos Xurídicos Bracarense e Lucense.

Os conventos xurídicos eran as antigas divisións admi-
nistrativas das provincias, audiencias territoriais ás que
as cidades de cada zona debían acudir. O límite entre
os chamados conventos Bracaraugustano e Lucense era
definido de forma natural polo leito do río Verdugo.

Na actualidade este río ofrécelle ao visitante non só a
súa herdanza cultural, senón un patrimonio natural
envexable. Numerosos ameneiros, salgueiros e carballos
tinguen as súas beiras cunha infinidade de tonalidades
verdes, adornando o valioso río cuxas augas marcaron
historicamente o terreo.



Continuamos camiñando pola
esquerda da ponte ata uns 50
m máis adiante, ao chegar ao
cruzamento que enlaza coa
estrada Vilar-Canicouva, no
lugar de Catafix, á altura do
cemiterio de Pontesampaio.
Dende este punto, a Vía
Romana XIX continuaría en
dirección recta cara a Paredes.
Uns 2 km máis adiante in-
corporarémonos de novo á
N-550, pero neste punto ato-
pamos un sinal tipo B que nos propón continuar por unha ruta
alternativa, dirixíndonos en dirección á Canicouva-Vilar. Elixiuse
este trazado alternativo por razóns de seguridade (a Vía Romana
atravesaría as actuais estradas N- 550 e a vía do ferrocarril) e por
razóns paisaxísticas (este trazado alternativo é máis atractivo para
o camiñante).

Subimos por esta estrada provincial durante aproximadamente
5 km ata chegar á parroquia da Canicouva onde, enfronte da
igrexa románica parroquial, vemos un sinal tipo D que nos
indica que continuemos en dirección recta.

47VIA ROMANA XIX - TRAMO II
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Dende este sinal parte un ca-
miño que nos conduce ao
sepulcro rupestre antropo-
morfo coñecido popularmente
como “a cama de Santo
Estevo” ou “a cama do Santo”,
último vestixio do cenobio
altomedieval que existía no
lugar.

Tamén cómpre destacar nesta
zona o lugar coñecido popu-
larmente como “as forcadas”,
punto paisaxístico recoñecible por ser a cota máis alta da
contorna, na que se conservan restos do que podería ser un
lugar onde se impartía xustiza entre os séculos XIV ao XVIII.
Dende A Canicouva iniciamos o pronunciado descenso que nos
levará cara ás proximidades de Santa Comba de Bértola, lugar
de Alcouce, onde atopamos un sinal tipo B no cruzamento coa
estrada Tomeza-Bertola-Figueirido, que nos mostra que debemos
virar á dereita no devandito cruzamento.

Neste punto conclúe o trazado alternativo proposto e retómase
a Vía XIX, coincidindo coa senda do Camiño Portugués.
Continuamos por esta estrada en dirección a Pontevedra onde,
a máis ou menos 1,5 km, se levanta a igrexa románica de Santa
Comba de Bértola.

37. Igrexa románica de
Santa Comba de Bértola



49VIA ROMANA XIX - TRAMO II

Seguimos avanzando na mesma dirección durante uns 6 km
ata chegar ao cruzamento do Marco onde atopamos un sinal
tipo D, que nos indica que continuemos en liña recta cara á
cidade de Pontevedra. Unha vez superado este cruzamento, a
uns 50 m, aparece un desvío á esquerda que nos dirixirá cara
ao albergue de peregrinos de Pontevedra e á estación de ferro-
carril desta localidade, ambos os dous distantes uns 500 m
dende este punto. Antes de chegarmos ao albergue, vemos, á
nosa esquerda, a ponte coñecida como Ponte do Couto, en
cuxas proximidades se achou, no século XIX, unha columna

conmemorativa dedicada a
Máximo e Maximino, hoxe
depositada no Museo
Provincial de Pontevedra. Isto,
unido a diversos elementos da
fábrica da ponte, lévanos a
deducir unha posible orixe
romana desta infraestrutura,
e a que este fose o acceso,
pola Vía Romana XIX, ao
núcleo urbano de Tvroqva,
actualmente Pontevedra, lugar
onde finaliza a segunda etapa
do noso itinerario.
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TRAMO III
PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS

GRÁFICA DO DESNIVEL DO TRAMO II I (metros)

Entramos xa na terceira etapa do noso percorrido pola Vía XIX
ao seu paso pola provincia de Pontevedra. É este un tramo
suave, sen dificultade, que nos levará polos concellos de
Pontevedra, Barro e Caldas de Reis.

Ao noso paso atoparemos os restos dunha antiga pousada
romana, un importante xacemento arqueolóxico e mesmo po-
deremos percorrer un pequeno tramo orixinario da Vía XIX.

Nunhas 6 horas chegaremos a Caldas de Rei, punto de partida
da última etapa.

0 5 10 15 20 25
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ACCESOS: Pontevedra, punto dende onde parte a etapa,
presenta os seguintes accesos:

Por Estrada: AP-9 A Coruña-Vigo, N-550, N-541 e C-550.

Autobuses: Conexión regular coas principais cidades españolas
e a gran maioría dos municipios da provincia.

Ferrocarril: Pontevedra ten estación de ferrocarril e a rede de
trens rexionais cobre a totalidade do territorio nacional dende
Pontevedra; de feito existen conexións diarias por tren con
Madrid e Barcelona.

PUNTO DE PARTIDA-CHEGADA:
Pontevedra - Caldas de Reis.

PERCORRIDO: Pontevedra, Alba, San Mauro, Portela, Briallos,
Arcos da Condesa e Caldas de Reis.

LONXITUDE: 25 Km.

DURACIÓN: 6 horas.

DIFICULTADE: baixa.

CARTOGRAFÍA:
Follas I.G.N., escala 1:25:000 185-II, 152-IV e 152-II.
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Iniciamos a terceira etapa do
noso itinerario na estación de
ferrocarril de Pontevedra onde,
na súa entrada, atopamos un
sinal tipo C. Este sinal indíca-
nos que continuemos en liña
recta pola rúa Gorgullón, se-
guindo o Camiño Portugués,
ata desembocar nunha roton-
da entre as rúas Eduardo Con-
dal e Virxe do Camiño.

Deberemos continuar a nosa
ruta polo camiño que nos
mostra o sinal tipo C que en-
contraremos no medio do pa-
so de peóns que debemos cru-
zar para atravesar a rúa. Na
praciña que aparece xusto ao
cruzar, podemos ver un crucei-
ro barroco que pertencía á des-
aparecida Igrexa da Virxe do
Camiño (derrubada no ano
1936), que se localizaba uns
metros máis adiante, en con-
creto, na actual rúa Frei Juan
de Navarrete.
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Atravesamos a rúa Virxe do Camiño para desembocar na rúa
Sagasta. Cruzamos esta rúa polo paso de peóns que atopamos
de fronte e seguimos pola citada rúa Frei Juan de Navarrete,
onde antigamente se situaba todo o complexo conformado pola
igrexa, o cemiterio e o hospital de peregrinos de época medieval.
Este punto podémolo identificar por un sinal tipo C que veremos
no chan.

Uns metros máis adiante
chegamos á glorieta de
Compostela e, dende aí, pro-
seguimos en liña recta cara á
Praza da Peregrina. Nesta
praza atopamos o Santuario
da Virxe Peregrina, santuario
barroco do s. XVIII, tamén
vinculado ao Camiño
Portugués, que se caracteriza
por ser o único templo con
planta en forma de cuncha de
vieira, ademais de ser o epi-
centro urbano da cidade.

Continuamos a nosa ruta baixando cara á Praza da Herrería,
por onde se situaba a desaparecida porta de Trabancas, que
daba acceso ao interior da vila amurallada dende o s. XV.

Aquí encontraremos un novo sinal tipo C e descenderemos
polo lado esquerdo desta praza ata chegar á Praza de Curros
Enríquez atravesando os chamados soportais da Herrería.
Neste lugar situábase o antigo Hospital de San Juan de Dios
(s. XV), e un novo sinal no chan tipo C indícanos que collamos
pola Rúa Real para dirixirnos cara ao río Lérez, en sentido
descendente, orientando a nosa saída do centro urbano de
Pontevedra.



57VIA ROMANA XIX - TRAMO III

Estudos arqueolóxicos sinalan que a Vía Romana XIX non atra-
vesaba esta rúa debido á alteración urbana da cidade de
Pontevedra na Idade Media, que modificou a topografía urbana
do núcleo romano de Tvroqva.

Escollemos este trazado debido á súa coincidencia co Camiño
Portugués, que está perfectamente sinalizado (con pequenas
luces no chan) e que fará máis sinxelo o noso tránsito pola
cidade. Ao chegar ao final da Rúa Real dirixímonos cara ao río
Lérez para atravesalo pola ponte do Burgo.

Nas inmediacións desta ponte documentáronse os restos ro-
manos máis importantes da cidade de Pontevedra, o que nos
fala da existencia nesta zona de estruturas relacionadas coa
mansio viaria de Tvroqva. Ademais, pódese confirmar que a Vía
Romana XIX cruzaba pola ponte do Burgo debido á aparición
de tres miliarios romanos en diferentes escavacións arqueolóxi-
cas realizadas na zona (as primeiras no ano 1998 e as máis
recentes no ano 2007).

Á saída desta ponte espéranos unha mesa explicativa con infor-
mación detallada sobre a citada mansio de Tvroqva.
Consultar ficha páx. seguinte ›

Dende este punto, a Vía romana XIX continúa en sentido recto
pola Avenida da Coruña. No entanto, se se prefire, recomenda-
mos tomar un percorrido alternativo virando á nosa esquerda
e avanzando en paralelo ao río Lérez ata chegar á denominada
«ponte das correntes», na desembocadura do río Rons sobre
o Lérez.

Nesta ponte desviarémonos á dereita, tomando un camiño de
terra paralelo ao río Rons que nos levará por un recanto onde
atoparemos unha fermosa marisma declarada patrimonio na-
tural: a Xunqueira de Alba. Continuando por este camiño, che-
garemos a unha ponte de madeira que debemos cruzar para
encontrarnos novamente no percorrido natural da Vía XIX e
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Tvroqva

Esta cidade acolle a viaxeiros como vostede dende hai
máis de 2000 anos.

Benvido a unha das pousadas romanas da Vía XIX. Crese
que a mansio viaria de Tvroqva estaba en Pontevedra,
nas inmediacións da Ponte do Burgo.
Ofreceu os seus mellores servizos durante uns 300 anos;
non moitos aloxamentos actuais se poden gabar do
mesmo. Se cadra por iso, moitos anos despois, séguese
considerando a Pontevedra unha cidade que acolle ao
viaxeiro: «Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen
pasa».

Descanse, recupere forzas para continuar a viaxe.
Custaralle deixar atrás esta agradable cidade de rúas
empedradas e a súa pousada para viaxeiros.

Reprodución da mansio viaria de tvroqva

chegar, uns metros máis adiante, ao lugar de Pedra Picada,
onde poderemos ver unha área de descanso e un novo sinal
tipo B.
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Nesta área de descanso atoparemos información sobre os
antecedentes deste tramo viario, dende a Vía romana, pasando
pola calzada medieval, ata a actualidade.

Se optamos por non tomar este percorrido alternativo e conti-
nuar o noso itinerario dende a ponte do Burgo, en sentido recto
pola Avenida da Coruña, uns metros máis adiante atoparemos
unha praciña na cal poderemos ver un novo sinal no chan de
tipo C, que nos informa de que debemos coller á esquerda pola
Rúa da Santiña, ao igual que o Camiño Portugués. Avanzamos
por esta rúa durante aproximadamente 1,5 km ata chegar ao
lugar de Pedra Picada, onde nos agarda a área de descanso
comentada anteriormente.

Unha vez realizado un pe-
queno descanso neste punto,
continuamos a nosa ruta ca-
miñando paralelos á vía férrea
ata o lugar de Ponte Cabras,
onde atravesamos a vía por
baixo, para encontrarnos cun
novo sinal tipo B. Prosegui-
mos en dirección á igrexa
parroquial de Santa María de
Alba, tal como nos indica o
sinal tipo D que encontrare-
mos, en cuxas proximidades
se localizou un miliario dedicado ao emperador Caracalla, o
que reforza a tese do paso da Vía romana XIX por este lugar.

Dende a igrexa continuamos de forma paralela ao cerrume da
casa reitoral da citada parroquia ata desembocar na estrada
que une a N-550 (Pontevedra-Santiago) coa estrada Pontevedra-
Vilagarcía. Dende este punto non nos queda outro remedio que
camiñar pola beiravía desta estrada arredor de 300 m, así que
nos cómpre extremar a precaución debido ao excesivo tránsito
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da estrada. Camiñaremos ata cruzar a ponte de San Caetano,
onde veremos á nosa dereita a capela modernista consagrada
a este santo.

A 50 m antes de chegar a estrada Pontevedra-Vilagarcía, nos
sae ao paso outro sinal tipo D, que nos fai torcer á dereita,
tomando unha pista asfaltada ata o lugar de Pomar e un novo
sinal de tipo B.

Seguimos en sentido recto, coincidindo co Camiño Portugués,
situándose á nosa esquerda o río da Gándara e á nosa dereita
a vía do ferrocarril. Tras uns 2 km, un sinal tipo D indícanos
que imos polo bo camiño. Durante uns 3,5 km discorreremos
por unha fermosa zona natural entre árbores autóctonas, ata
chegar ao lugar coñecido como Lombo da Maceira, que marca
o límite entre os municipios de Pontevedra e Barro.
Consultar ficha páx. seguinte ›

Atravesamos a vía do ferro-
carril seguindo o Camiño
Portugués e subindo cara a
San Mauro, lugar onde nos
espera unha capela cun cru-
ceiro de recente fábrica e onde
atoparemos un sinal tipo B,
que nos indica a dirección
correcta virando á esquerda.

Dende ese punto iniciamos un
lixeiro descenso que nos con-
ducirá ata unha nova área de
descanso, localizada a uns 250 m da capela, onde poderemos
ver unha nova mesa con información da Vía romana e explicación
sobre a estrutura viaria.
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Lombo da Maceira

Un tramo orixinario da estrutura viaria asoma en Lombo
da Maceira.

Cando abandone o municipio de Pontevedra para entrar
no de Barro, un tramo da auténtica Vía XIX sairá ao seu
encontro e ha acompañalo ao longo de 3 quilómetros,
mostrando os restos dun agger ou lomba artificial duns
5 metros de largo. Tras a realización dunhas sondaxes
valorativas en outubro de 2007, documentouse a exis-
tencia dun tramo no que se conservan restos de beirado,
foxo e catro capas diferentes de preparación da Vía, que
posteriormente había ser reaproveitada na Idade
Moderna.

Aquí observará un exemplo máis do enxeño dos romanos,
capaces de transformar a pendente do camiño, escavando
o terreo para que o seu desnivel fose o menor posible
e, polo tanto, máis fácil de camiñar. Estes camiños non
só axilizaron o transporte de mercadorías para os roma-
nos, senón para os innumerables viaxeiros que os utili-
zaron despois.

Dende este punto a Vía romana XIX coincide co Camiño
Portugués durante aproximadamente 7 km, sinalizados con
catro sinais tipo D e dous tipo B. Nos arredores deste sitio



62 VIA ROMANA XIX - TRAMO III

existe unha desviación cara ao lugar de Agudelo, que se aparta
lixeiramente da nosa ruta, pero no que, se se dispón de tempo,
se recomenda visitar a igrexa de San Martiño de Agudelo, para
posteriormente volver sobre os nosos pasos e retomar de novo
o noso itinerario. Tamén se sitúa neste lugar o xacemento
denominado Castro de Sete Fontes.

San Martiño de Agudelo

Adornadas columnas de pedra alzan a San Martiño
ás Alturas.

Crese que a escola do Mestre Mateo, artífice do Pórtico
da Gloria da Catedral de Santiago, traballou nesta fermosa
igrexa do s. XII. Parece unha igrexa discreta, pero garda
un prezado tesouro no seu interior: un magnífico arco
triunfal. Fíxese na parte central deste arco; San Martiño,
co seu caxato, «obsérvao» dende alí.

Agudice o oído, case se poden oír as «notas de pedra»
da zanfona que está representada nunha das columnas
que terman do arco. Ao saír desta igrexa, o eco deses
acordes imaxinarios ha axudalo no seu camiño.
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Castro de Sete Fontes ou Chan de Güimil

Restos dunha gran cidade permanecen fundidos
coa natureza.

Nunha posición estratéxica, que permitía o control visual
do val en que se atopa, sitúase o castro de Sete Fontes
ou Chan de Güimil. A grande extensión que ocupa dános
idea de como puido ser aquí a vida noutro tempo.
Aínda hoxe se poden apreciar as terrazas construídas
para salvar a pendente do terreo, así como dous fosos
e senllos terrapléns que lles servían de defensa aos seus
habitantes, protexéndoos dos ataques que, en calquera
momento, se podían producir.

Sondaxes arqueolóxicas realizadas en 2007 permitiron
recompilar numerosa información sobre este asentamen-
to, e rescatar do esquecemento abundantes obxectos
cerámicos, tanto indíxenas como de orixe romana.

Avanzando por este camiño desembocaremos na estrada N-
550 á altura do parque da Barosa (municipio de Barro), tal como
nos indica o sinal tipo B. Este é un lugar perfecto para descansar,
se dispoñemos de tempo suficiente.
Consultar ficha páx. seguinte ›

Dende ese punto, proseguimos pola ampla beiravía da estrada
N-550 ata chegar a unha gran rotonda, no lugar de Briallos,
onde atopamos outro sinal B. Nas inmediacións deste punto,
virando á man esquerda, sitúase un albergue de peregrinos.
Dende aquí continuamos avanzando durante aproximadamente
500 m, ata encontrar un sinal D que nos informa de que debe-
mos torcer á dereita e tomar unha pista asfaltada ata chegar a
unha pequena capela. Dende esta capela, deberemos seguir o
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Camiño Portugués que discorre paralelo á N-550 durante 3,5
km aproximadamente. Neste traxecto atopamos outro sinal
tipo D e chegamos á igrexa de Sta. María de Caldas, construída
con diversos materiais e que conta con restos románicos,
barrocos, neoclásicos, etc.

Nos arredores desta igrexa, mesmo no atrio, localizáronse
importantes restos de época romana: dúas epígrafes e restos
dunha posible olería de material construtivo, o que indica a
presenza da Vía romana XIX neste punto.

Entramos no núcleo urbano de Caldas de Reis pola N-550, vila
coñecida polas súas augas termais, e onde termina o noso
terceiro tramo neste percorrido pola Vía Romana XIX.

Parque do Río Barosa

Este espazo natural nas ribeiras do río Barosa conta
cunha longa ringleira de antigos muíños de auga en
diferente estado de conservación. Fervenzas e grandes
pozas forman unha paisaxe altamente recomendable
para descansar e dar un paseo ao longo dun vieiro circular
de só 4 km.

Aquí, as augas do río movían as súas pesadas pedras
para fabricar fariña á sombra dun importante bosque de
ribeira formado por freixos, espiñeiros, castiñeiros, lo-
ureiros e carballos. Alí xuntábanse antigamente os veciños
durante a moedura. ¿Sabía que as cancións que entoaban
deron lugar ás famosas muiñeiras?
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TRAMO IV
CALDAS DE REIS-PONTECESURES

GRÁFICA DO DESNIVEL DO TRAMO IV (metros)

Comezamos hai xa moitos quilómetros, sobre a ponte do río
Miño, unha ruta que chega á súa fin con esta última etapa.

Partiremos de Caldas de Reis para pasar por Carracedo, Cerna-
das, Magariños, Xanza e Ponte Valga, e chegaremos a Pontece-
sures, lugar onde remata o percorrido da Vía XIX ao seu paso
pola provincia de Pontevedra.

Durante os 36 km deste tramo de suaves desniveis percorrere-
mos paisaxes e vilas con moito sabor romano, que nos deixarán
un estupendo recordo para poñer fin ao noso percorrido.

0 5 10 15 20 25 30 36
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ACCESOS: Caldas de Reis, punto dende onde parte a etapa,
presenta os seguintes accesos:

Por Estrada: AP-9 A Coruña-Vigo, N-550 e N-640.

Autobuses: Liña Vigo-A Coruña (Castromil), Liña Pontevedra-
A Estrada (A Estradense) e Liña Caldas de Reis-Vilagarcía de
Arousa (Exprés Tabeirós).

PUNTO DE PARTIDA-CHEGADA:
Caldas de Reis - Pontecesures

PERCORRIDO: Caldas de Reis, Carracedo, Cernadas,
Magariños, Xanza, Ponte Valga e Pontecesures.

LONXITUDE: 36 Km.

DURACIÓN: 8:30 horas.

DIFICULTADE: baixa.

CARTOGRAFÍA:
Follas I.G.N., escala 1:25:000:152-I, 152-II e 120-IV.
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Dende o centro do núcleo urbano de Caldas de Reis parte o
último tramo deste percorrido ao longo da Vía XIX. Pasamos
por diante do Concello de Caldas, o Balneario, e atravesamos
a ponte medieval sobre o río Umia. Tomamos o primeiro desvío
á esquerda pola rúa da Burga onde, a 50 m, atopamos unha
fonte de auga termal coñecida popularmente coma «a Burga
vella» e que foi utilizada dende a época romana. Neste punto
encontraremos unha mesa interpretativa con explicación sobre
a mansio viaria de AQVIS CELENIS.

Avanzamos pola rúa Real, onde se achou un miliario. Esta
descuberta evidencia que a Vía romana XIX pasaba polo que
hoxe é esta rúa. Este miliario está actualmente depositado no
Museo Provincial de Pontevedra.

Debemos camiñar pola rúa Real ata chegar a unha ponte que
cruza o río Bermaña, a denominada Ponte Romana. Continua-
mos en liña recta pola mesma rúa ata ao lugar de San Roque,
onde, diante da capela barroca de San Roque, veremos un novo
sinal C no chan que nos confirma que estamos na dirección
correcta da nosa ruta.
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Aqvis Celenis:  un balneario no camiño que é un
agasallo para os viaxeiros.

A chegada dos romanos a esta antiga rexión dos celeni
(un dos pobos galaicos) deu lugar á creación da mansio
viaria Aqvis Celenis, pola que pasaban tanto na Vía XIX
como a XX.

Esta mansio tiña un claro carácter termal, económico e
quizais político-administrativo (capital de civitas). O gran
conxunto de restos aparecidos dá proba da súa trans-
cendencia: un importante conxunto de escrituras, como
a que aparece no Miliario de Constantino, unha estela
funeraria de tres escravos do centurión e outra dun
soldado, ambas da Legio X, unha ara dedicada ao deus
Mercurio e varias mostras de materiais.
Goce de Caldas, igual que o faría un romano de Aqvis
Celenis, antes de seguir camiño.

Reprodución dunha mansio

Neste punto volvemos retomar a estrada N-550, que percorre-
remos durante aproximadamente 350 m ata atopar un desvío



á nosa dereita indicado cun sinal B. Este desvío tamén o pode-
mos identificar por estar sinalizado cun cartel do Camiño Por-
tugués.

Aproximadamente a 1 km
dende este punto sáenos ao
paso un novo sinal B,  dende
onde avanzamos uns 2,5 km,
ao longo dos cales imos en-
contrar un novo sinal D.
Nesta zona veremos nume-
rosos muíños, testemuño
mudo da Galicia preindustrial,
acompañados en todo mo-
mento dunha fermosísima
contorna natural.

Superada esta distancia, atoparemos un novo sinal B, coinci-
dente cun fito do Camiño Portugués. Dende aquí proseguiremos
en dirección norte durante uns 2 km (onde encontraremos un
sinal D) por unha pista de terra, ata chegar ao lugar de Carracedo,
que podemos identificar cun novo sinal tipo B situado neste
lugar.
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Consérvase aquí unha igrexa barroca dedicada a Sta. María,
substituta dun antigo mosteiro medieval fundado polos monxes
de Carracedo (León).

Santa María de Caldas

É unha igrexa románica do século XII construída sobre
os restos dunha edificación primitiva destruída por
Almanzor. Do estilo románico orixinario só conserva a
ábsida e parte da fachada oeste; o resto do edificio é
unha mestura de estilos, entre os que predomina o
barroco. A portada presenta unha execución máis coidada
con tres arquivoltas de motivos vexetais e figuras
que semellan anxos. As columnas teñen capiteis con
follas e animais, e no tímpano hai unha talla do Cordeiro
Místico coa cruz.

No adro da igrexa desenvolveuse unha intervención
arqueolóxica na que se documentaron restos dunha
«factoría» de material cerámico de construción (tellas
e ladrillos), e apareceron dúas epígrafes reutilizadas:
unha ara dedicada aos Lares Viales e unha estela para
Plácida.



Dende esta igrexa retomamos novamente a estrada N-550,
onde, despois de 1,5 km e superado o paso sobre a autoestrada
A-9, atoparemos, á nosa dereita, un monte mesto de eucaliptos,
piñeiros e carballos que agocha os restos do Castro de Cernadas.

Este castro constituía un pequeno poboado prerromano do cal
aínda se conserva a súa estrutura defensiva (identificable por
un foso e un parapeto), tras a que se atopa a denominada croa.
Alí estarían as cabanas dos pretéritos habitantes de Cernadas.

Continuamos por esta estrada N-550 durante 500 m ata chegar
ao lugar de Bronllo. Neste lugar, á nosa esquerda, veremos un
novo sinal B que nos indica que debemos abandonar a N-550
en dirección oeste por unha pista asfaltada.

Avanzamos por esta pista durante 1 km ata chegar ao lugar de
Magariños. Á entrada atoparemos unha fonte (de auga non-
potable) e uns bancos onde podemos facer un pequeno des-
canso.
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Á saída deste lugar sitúase un novo sinal B que nos informa da
correcta dirección que se debe seguir. Avanzamos por un fer-
moso piñeiral durante 300 m, tal e como nos indica un sinal D,
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ata desembocar novamente na estrada N-550, que retomaremos
durante tan só 50 m. Entón imos encontrar un cruzamento que
debemos tomar á nosa dereita. Este cruzamento identifícase
por un sinal D e ademais por estar colocado antes do cartel do
desvío que conduce a Senín-Cordeiro. Avanzamos tan só 10 m
dende este punto e collemos un desvío á nosa esquerda (que
está indicado cun sinal D), para seguir por unha pista asfaltada
que nos levará, logo duns 500 m, de novo á N-550.

Neste punto, onde tamén podemos ver un interesante cruceiro
do Século XIX, debemos cruzar a N-550 (indicado cun sinal B)
en dirección á igrexa parroquial de Sta. María de Xanza. Despois
de 300 m chegaremos á citada igrexa. Se temos uns minutos
para dedicarlle, recomendamos a súa visita, xa que se trata dun
bonito exemplo de arquitectura románica galega.

Dende esta igrexa avanzamos 200 m ao longo da mesma pista
asfaltada ata un novo sinal D, que nos indica que temos que
continuar polo novo camiño que atoparemos á nosa dereita.

Uns 50 m máis adiante vemos un novo sinal D, que nos mostra
que debemos tomar un desvío á nosa esquerda. Dende alí
iníciase un bonito tramo baixo unhas viñas, para desembocar,
logo duns 150 m, nunha ponte que, unha vez cruzada, nos dirixe
cara ao centro urbano de Valga, ao que chegaremos logo de
percorrer uns 500 m.
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Xa no centro urbano de Valga, agárdanos un novo sinal D antes
de chegar á praza na que se atopa a capela da Virxe dos Reme-
dios. Nesta praza veremos un novo sinal C no chan, que nos
indica que estamos na dirección correcta do noso itinerario.

Dende este punto debemos continuar pola N-550 durante 2 km
ata chegar ao núcleo urbano de Pontecesures. Neste lugar
chegamos a unha rotonda, onde se sitúa un novo sinal C, que
nos informa de que debemos continuar en dirección recta para
entrar no núcleo urbano desta localidade.

Dende aquí, e tras percorrer todo o centro urbano de Pontece-
sures, chegamos á ponte que cruza o río Ulla, e nos seus arre-
dores atopamos a última mesa interpretativa da Vía romana
XIX na provincia de Pontevedra. Esta mesa ha axudarnos a
entender a importancia do posible porto romano que se situaba
nas proximidades deste punto.

E é precisamente este lugar o que podemos considerar como
a fin da nosa última etapa do itinerario da Vía romana XIX na
provincia de Pontevedra. Dende aquí, unha vez atravesada a
ponte, entramos na provincia da Coruña, onde continúa esta
ruta en dirección a Lugo (Lucus Augusti), capital de convento
xurídico na época romana.
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O Río Ulla

Un río que é moito máis ca auga

Ao pasar polos municipios de Valga e Pontecesures vai
ter oportunidade de cruzar pontes e camiñar cerca do
río Ulla. O terceiro río máis longo de Galicia foi testemuña
muda do paso das civilizacións por esta zona.

Gran parte do curso deste río está incluído dentro do
denominado Sistema Fluvial Ulla-Deza, un Lugar de
Importancia Comunitaria inserido na europea Rede
Natura 2000. Especies protexidas e hábitats catalogados
como de especial interese para a conservación forman
parte deste espazo natural que, se dispón de tempo
abondo, non debería deixar de ver.

O río é navegable ata o municipio de Pontecesures, onde,
ademais de contemplar as marismas que alí se forman,
a marabillosa ponte que o cruza ha levalo de novo a
fundirse coa alma do Imperio.
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CARTOGRAFÍA

Nas seguintes páxinas atopará
unha serie de mapas que lle
servirán de axuda para realizar
a ruta da antiga Vía Romana
XIX.

ruta• de• la
ANTIGUA

VIA• ROMANA
XIX





Ruta XIX ao seu paso por Tui

Tui

Tude Mansio

Igrexa de Santo Domingo



Ruta XIX ao seu paso por O Porriño



Ruta XIX ao seu paso por Mos

Miliario de
Santiaguiño de Antas

Pazo dos
Marqueses de Mos



Ruta XIX ao seu paso por Redondela

Castro da Peneda do Viso



Ruta XIX ao seu paso por Soutomaior

Río Verdugo

Ponte de Pontesampaio



Ruta XIX ao seu paso por Pontevedra

Turoqva



Ruta XIX ao seu paso por Cutián

Lombo da Maceira

Castro de Sete Fontes

Igrexa de San Martiño
de Agudelo

Parque do Río Barosa



Ruta XIX ao seu paso por Caldas de Reis

Aqvis Celenis

Igrexa de Sta. Mª. de Caldas



Ruta XIX á súa chegada a Pontecesures

Río Ulla
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INFORMACIÓN• DE
INTERESE• TURÍSTICO

Onde informarse: principais
oficinas de Turismo.

Oficina de Turismo de Tui
Tfno: 986 603 625
www.concellotui.org
culturatui@terra.es

Oficina de Turismo do Porriño
Tfno: 986 335 428
www.porrino.com
turismo@porrino.com

Oficina de Turismo de  Redondela
Tfno: 986 401 713 / 986 400 300
www.concelloredondela.org
www.cidadesdixitais.org
Info@turismoredondela.net

Oficina de Turismo de  Soutomaior
Tfno: 659 999 298
www.soutomaior.com
cultura@soutomaior.com

Oficina de Turismo de  Ponteareas
Tfno: 986 661 429
www.ponteareas.org
informacion@puenteareas.org

Oficina de Turismo de  Pontevedra
Tfno: 986 850 814
www.concellopontevedra.es
www.turismoenpontevedra.es
informacion@turismoenpontevedra.es

Oficina de Turismo de  Vilaboa
Tfno: 986 708 215
www.vilaboa.org
info@vilaboa.org

Oficina de Turismo de Caldas Reis
Tfno: 986 539 025 / 610 359 679
www.caldasdereis.com
concello@caldasdereis.com

Oficina de Turismo de  Valga
Tfno: 986 559 456
www.valga.es

Onde durmir: hospedaxes
próximas á Vía XIX

TUI
Parador de Tui ****
Avda de Portugal, s/n
Tfno: 986 600 300
www.parador.es
tui@parador.es

Hotel Colón Tuy ***
c/ Colón, 11, Tui.
Tfno: 986 600 223
www.hotelcolontuy.com
info@hotelcolontuy.com

Hotel Alfonso I ***
Gándar-Guillarei, s/n, Tui.
Tfno: 986 607 060
www.halfonsoprimero.com
reservas@halfonsoprimero.com

Casa Rectoral de Areas
Regueiro, s/n, Areas, Tui.
Tfno: 649 963 622
www.pazosdegalicia.com/areas
areas@pazosdegalicia.com

Turismo Rías Baixas
Plza. Sta. María s/n · 36071 Pontevedra
T 986 842 690 F 986 868 750
e-mail: inforb@riasbaixas.org
www.riasbaixas.org



O PORRIÑO
Hotel Internacional **
c/ Antonio Palacios, 99,
Tfno: 986 330 266
www.porrino.com

Hotel Azul *
c/ Ramiráns, 38, Porriño
Tfno: 986 330 032
www.porrino.com

Hotel Parque ***
c/ Parque do Cristo, s/n, Porriño
Tfno: 986 331 504
www.hotelparqueporrino.com
reservas@hotelparqueporrino.com

O Corzón
Corzón, 32, A Arrotea - Pontellas,
O Porriiño · Tfno: 986 644 631
www.agarimo.com

PONTEAREAS
Hotel Condado ***
c/ Real, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310
www.hotelcondado.net

Casa da Urcela
O Cribeiro, 66, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Cribeiro
O Cribeiro, 68, Cristiñade, Ponteareas
Tfno: 986 649 534
www.agarimo.com

Casa do Val
Lugar de Porto, 24, A Torre,
Ponteareas · Tfno: 986 649 100
www.agarimo.com

Eido de Abaixo
O Souto, 5, Ribadetea, Ponteareas
Tfno: 986 641 652
www.eidodeabaixo.com
informacion@eidodeabaixo.com
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REDONDELA
Hotel Casa Antón *
c/ El Viso, 8, Soutoxusto, Redondela
Tfno: 986 495 136
www.casaanton.com

Pazo Torres de Agrelo
c/ Asnelle de Abaixo, 130, Reboreda-
Redondela · Tfno: 986 408 021
www.agarimo.com
torresagrelo@yahoo.es

SOUTOMAIOR
Pousada Castillo de Soutomaior
Castelo de Soutomaior, s/n,
Soutomaior · Tfno: 986 705 105
www.pousadadelcastillo.com
info@pousadadelcastillo.com

Casa da Barreira
Lourido 21, Arcade, Soutomaior
Tfno: 986 705 466
www.casadabarreira.com
informacion@casadabarreira.com

A Casa de Aranza
Aranza, San Salvador, Soutomaior
Tfno: 986 705 293 / 686 473 938
www.acasadearanza.com
acasadearanza@yahoo.es

PONTEVEDRA
Parador de Pontevedra ****
c/ Barón, 19,
Tfno: 986 855 800
www.parador.es
reservas@parador.es

Hotel Virgen del Camino ***
c/ Virgen del Camino, 53-55,
Pontevedra · Tfno: 986 855 900
www.hotelvirgendelcamino.com
reservas@hotelvirgendelcamino.com

Hotel Rías Bajas ***
c/ Daniel de la Sota, 7, Pontevedra
Tfno: 986 855 100
www.hotelriasbajas.com
contacto@hotelriasbajas.com
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Hotel Galicia Palace ****
Avda de Vigo, 3, Pontevedra
Tfno: 986 864 411
www.hotelhusagaliciapalace.com
reservas@galiciapalace.com

Hotel La Peregrina **
c/ Eduardo Pondal, 76-78, Pontevedra
Tfno: 986 850 145
www.casaperegrina.com

Hotel Avenida *
c/ Eduardo Pondal, 46, Pontevedra
Tfno: 986 851 298
www.avenidahotel.net
info@avenidahotel.net

Hotel Comercio **
Augusto Glez Besada, 5, Pontevedra
Tfno: 986 845 763 / 986 845 776
www.hcomercio.com
info@hcomercio.com

Hotel Madrid *
c/ Andres Mellado, 5, Pontevedra
Tfno: 986 862 157
www.hotelmadrid.org

Vedra Hotel **
Profesor Filgueira Valverde 10
Pontevedra · Tfno: 986 869 550
www.vedrahotel.es
info@hotelvedra.es

Hotel Rúas *
c/ Figueroa, 35, Pontevedra
Tfno: 986 846 416
www.hotelruas.net
hotelruas@terra.es

CALDAS DE REIS
Casa Loureiro
Cardín, 26, Saiar, Caldas de Reis
Tfno: 986 535 238
www.casaloureiro.com
casaloureiro@casaloureiro.com

Casa La Torre
Sabadín, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 335
www.casadatorre.agatur.org

Balneario Acuña
c/ Herrería, 2, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 010
www.balneariosdegalicia.com

Balneario-Hotel Davila
c/ Laureano Salgado, 11
Tfno. 986 540 012
www.balneariodavila.com
balneariodavila@balneariodavila.com

Hotel Ciprés **
c/ Ande-Godos, Caldas de Reis
Tfno: 986 512 000
www.hotelcipres.com

Hotel Sena **
c/ Juan Fuentes, 99, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 596
www.hotelsena.com
reservas@hotelsena.com

Hotel Cano Alto *
c/ Cano Alto, Bemil, Caldas de Reis
Tfno: 986 540 526
www.caldasdereis.com

VALGA
Hotel Corona de Galicia **
Ctra. Pontecesures-Vilagarcía, km 1,
Valga · Tfno: 986 557 575
hotespa@deza.com

Hotel Mosteiro *
c/ Cernadas, 1, Setecoros, Valga
Tfno: 986 559 120
www.hotelmosteiro.com
hotelmosteiro@wanadoo.es

Casa da Torre
c/ A Torre, 55, Campaña, Valga
Tfno: 986 557 480
casadatorre@wanadoo.es
www.casaruraldatorre.com
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Onde comer: restaurantes
próximos á Vía XIX

TUI
Restaurante O Novo Cabalo Furado
Praza do Concello, 3, Tui
Tfno: 986 601 215

Restaurante O Vello Cabalo Furado
c/ Seijas, 2, Tui
Tfno: 986 603 800

PORRIÑO
Restaurante Albariño
c/ Antonio Palacios, 147, Porriño
Tfno: 986 331 555

Restaurante Guarabara
c/ Antonio Palacios, 163, Porriño
Tfno: 986 331 140

Restaurante Novo Carreteiro
c/ Domingo bueno, 71, Porriño
Tfno: 986 335 414

Restaurante Puente
c/ Domingo Bueno, 67, Porriño
Tfno: 986 348 094

Restaurante Louriña
c/ Manuel Rodríguez, 69, Porriño
Tfno: 986 331 862

PONTEAREAS
Restaurante Ibáñez
c/ Alcázar de Toledo, 62, Ponteareas
Tfno: 986 641 310

PONTEVEDRA
Restaurante Jaqueyvi
c/ Dona Tareixa, 1, Pontevedra
Tfno: 986 861 820

Restaurante italiano “ Piccolo”
c/ Virgen del Camino 16
986 859 999

Bar Premio
c/ Peregrina 29
986 103 528

Restaurante Chipen
c/ Peregrina 3
986 845 880

Bodegón Micota
c/ Peregrina, 4, Pontevedra
Tfno: 986 855 917

Restaurante Vegetariano Ambrosía
c/ Padre Sarmiento, 31, Pontevedra
Tfno: 986 842 480

Restaurante La Chata
Pza. Curros Enriquez 4
Tfno: 986 860 019

Casa Verdún
c/ Real nº 46
Tlfno. 986 863 974

Ideas para comprar:
artesanía no camiño.

TUI
Marroquinería
Tfno: 986 629 197
Talla de Madeira
Tfno: 986 601 317
Forxa e Ferrería
Tfno: 986 602 126
Cantería
Tfno: 986 603 363
Talla de pedra e mármore
Tfno: 986 600 478
Cerámica
Tfno: 678 787 909
Encaixes
Tfno: 986 601 380
Traxes Tradicionais
Tfno: 986 601 034
Cestería
Tfno: 986 600 872

PONTECESURES
Figuras de cerámica celta.
Taller de Velas.
Taller de Campaneiros.
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Non deixen de gozar con...
As Rías Baixas son un referente uni-
versal no bo comer, xa que a gastro-
nomía é, dende hai séculos, un dos
grandes atractivos de Pontevedra, co-
mo son:

• Angula de Tui.
• Choco de Redondela.
• Ostras de Arcade (Soutomaior).
• Roscón de Caldas.
• Viño de O Condado.

Xacementos e vestixios roma-
nos e prerromanos:
Ao longo do noso percorrido pasare-
mos por lugares que posúen restos
arqueolóxicos do Imperio Romano.
Se ten tempo abondo, recomendá-
moslle que os visite.

EN TUI
• Zona vella de Tui.
• San Bartolomeu.
• Castro de Arraial.
• Santa Eufemia.
• Ponte do Louro.
• Santo Domingo Ricamonte.
• Camiño Vello.
• Area de Loureiros.
• Necrópole romana de Subida

ó Anxo.
• Xacemento romano do Pombal Es-

pendelo.
• O Viveiro.
• Castro de Cabeza de Francos ou Alto

dos Cubos.

NO PORRIÑO
• Xacemento de Quintenla.
• Achado dos Muíños.
• Castro de Trapa.
• Gándaras de Budiño.

EN PONTEAREAS
• Castelo de Vilasobroso.
• Castro de Troña.

EN MOS
• O Marco.
• Castro de Guizán.
• Xacemento romano de Pereira.

• Castro de Torroso.
• Mámoas do Círculo Mercantil.
• Mámoas do Alto de San Cosme.
• A Gándara.
• Xacemento romano de Guizán.
• Achados das estelas de Tito Cananio

Marceliano e de Fronto Lovello
Siculo, ambas depositadas no
Museo Provincial de Pontevedra.

EN REDONDELA
• Xacemento romano do Pazo.
• Portocedeira.
• Castro de Negros.
• Petróglifos do Castro de Negros.
• Petróglifos de Poza da Lagoa.
• Petróglifos de Coutada do Corno.
• Necrópole megalítica de Chan

da Cruz.
• Estela romana de Soutoxuste e mi-

liarios de Fonte dos Frades, Sobrei-
ro, Padrón e Quintela, depositados
no Museo Provincial de Pontevedra,
(excepto o de Sobreiro que se pode
visitar no Albergue de Peregrinos 
de Redondela).

EN SOUTOMAIOR
• Castro da Peneda do Viso.
• Ponte de Pontesampaio.
• Castelo de Soutomaior.
• Ponte colgante.

EN VILABOA
• Mámoa do Rei.
• Mámoa de Chan de Armada.
• Castro de Acuña.
• Mámoas de Chan da Cruz.
• Miliarios de Adriano, Licinio, Carino

e Flavio Severo, depositados no
Museo Provincial de Pontevedra.

EN PONTEVEDRA
• Zona Vella de Pontevedra.
• Ponte do Couto.
• Castro Loureiro.
• Castro de San Cibrán.
• Castro dos Penedos.
• Necrópole da Bouza.
• Necrópole do Castro.
• Xacemento de Carballeira do Castro.
• Sepulcro de San Estevo.
• O Coto.

91VIA ROMANA XIX - INFORMACIÓN



92 VIA ROMANA XIX - INFORMACIÓN

• Granxa de Ramallas.
• Aras de Lourizán, depositadas no 

Museo Provincial de Pontevedra.

EN BARRO
• Castro de Setefontes ou Chan.

de Monte Guimil.
• Castro de Barro.
• Castelo de Casás.
• Castro de Curro.
• Xacemento da Igrexa Parroquial

de Curro.

EN PORTAS
• Castro de Piñeiro.
• Castro de Romai.
• Praia Fluvial.

EN CALDAS DE REIS
• Xacemento de Caldas de Reis.
• Necrópole de San Andrés de Cesar.
• Castro de Paradela.
• Castro de Segade.
• Chan de Prado.
• Castro de Follente.
• As Silgadas.
• Cruz do Outeiro.
• O Gandarón.

EN VALGA
• Castro de Cernadas.
• A Veiga.
• A Poza.

EN PONTECESURES
• Castro de Monte do Porto.
• Porto de Pontecesures.



Outros lugares de interese turístico.

A comarca do Baixo Miño ten en Tui todo un Conxunto Histórico-Artístico na
súa zona vella. Tempo atrás Tui chegou a ser capital de provincia e agora é
unha das cidades monumentais de Galicia. Situada na parte alta da cidade
levántase a Catedral (S. XI-XIII), a única da provincia pontevedresa que nas
súas capelas alberga o Museo Catedralicio e o Museo Diocesano. Ao sur da
cidade atópase a Ponte Internacional atribuída a Eiffel e construída a finais do
s. XIX que nos permite cruzar o caudaloso río Miño ata Portugal. Nas proximi-
dades atópase o Castro de Cabeza de Francos ou Alto dos Cubos, escavado
nos anos 90 e visitable.

O Porriño é coñecido polas súas famosas canteiras de granito rosa e por albergar
o maior polígono industrial de Galicia. Salientable é o edificio do Concello
deseñado por Antonio Palacios, arquitecto porriñés de gran renome. Nas
proximidades desta vila atópase a Ruta dos Penedos, que percorre diferentes
lugares dominados por curiosas formacións graníticas. Ademais, na contorna
documentouse un dos principais xacementos paleolíticos de Galicia, o das
Gándaras de Budiño, escavado nos anos setenta e oitenta e do que se conservan
escasos restos nos arredores do actual polígono industrial.

Ponteareas era orixinariamente un castro prerroman, o Castro de Troña, un
dos actuais xacementos máis importantes de Galicia. Comparte protagonismo
co Monte de A Picaraza, onde atopamos a Ruta dos Penedos.
É terra de bo viño e rica en gastronomía, onde cabe salientar o viño de O
Condado e a Lamprea.

Mos é terra de señoríos: Louredo e Marquesado de Mos. Con todo, merece
unha mención especial o patrimonio relixioso, xa que a localidade se atopa no
Camiño a Santiago. Ademais, a arqueoloxía está presente neste Concello posto
que dentro dos seus límites administrativos se localiza o Castro de Torroso.
Importante xacemento dos inicios da Idade do Ferro en Galicia (datable no
século VII d.C.) e escavado entre finais dos oitenta e principios dos noventa.

Redondela, vila de viadutos, camiños de ferro que deixaron o seu sinal na
estampa da vila e por iso foron declarados Monumentos Histórico- Artísticos.
A vila de Redondela conta cunha das zonas de maior concentración de túmulos
prehistóricos de Galicia, o coñecido como Monte Penide, onde ademais de
poder ver restos arqueolóxicos, se contempla unha impoñente vista da Ría de
Vigo.

Soutomaior, terra de Pontes, onde destaca Pontesampaio, que lle deu nome
á famosa batalla contra as tropas napoleónicas do xeneral Ney, ás que se
derrotou co famoso «canón de pau». Alí levántase o castelo de Soutomaior (s.
XII), unha fortaleza medieval cuxos xardíns son de gran riqueza botánica. Moi
próximo a Soutomaior érguese o gran monumento paisaxístico da Peneda do
Viso, castro na súa orixe -escavado nos anos setenta-, foi empregado posterior-
mente para a construción dunha pequena fortaleza, a de Castrizán. Dende este
punto contémplase unha ampla vista das terras por onde transcorre a Vía XIX,
así como da Ría de Vigo.
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Vilaboa é un municipio cargado de historia no que podemos salientar o
Hórreo de San Adrián, considerado o segundo máis longo de Galicia, que xunto
aos pombais, algunhas vivendas da época e os restos do Castelo de Ubeiras,
nos dan unha idea do antigo poderío na zona. Ademais, nas cotas máis altas
do concello pódese visitar o lago artificial de Castiñeiras; nos seus arredores
localízanse abundantes túmulos prehistóricos, dos que destacariamos o de
Mámoa do Rei, recentemente escavado e musealizado para a súa visita.

A capital da provincia, Pontevedra, atesoura un gran patrimonio monumental
nas súas rúas e prazas. A súa zona vella, declarada Conxunto Histórico-Artístico,
conserva toda a súa esencia cultural, o que demostra o grande esplendor que
viviu nos ss. XVI e XVIII. Rúas con soportais, a Basílica de Sta. María a Maior,
a igrexa da Peregrina, o Museo Provincial, a igrexa de San Bartolomeu -exemplo
único en Galicia de barroco italiano-, as igrexas mendicantes de San Francisco
e Santo Domingo, son un gran repertorio nos que é obrigatorio deleitarse.

Barro, municipio cruzado de norte a sur polo Camiño de Santiago portugués
que segue á súa vez o trazado da Vía XIX. É zona de muíños, do que fai gala
co conxunto recuperado no Parque da Barosa, pero conserva tamén bos exem-
plos de arquitectura románica como é o caso da igrexa de San Martiño de
Agudelo e importantes xacementos arqueolóxicos como o Castro de Setefontes
ou Chan de Güimil, dende onde se domina toda a Depresión Meridiana dende
Mos a Valga.

Caldas de Reis é a capital da comarca do mesmo nome. Atravesada polo río
Umia, é coñecida dende as súas orixes polas súas augas termais. Por iso, a
primeira visita obrigada é a da fonte de augas termais ou burga situada no
centro, preto da igrexa de Sta. María. Ademais, e seguindo o curso do río Umia
augas arriba, poderemos contemplar e gozar da fervenza do Umia.

Valga atópase seguindo o curso do río Ulla cara á súa desembocadura. Destacan
as diversas construcións relixiosas dun gran valor arquitectónico, sobre todo
a igrexa de Santa Cristina de Campaña (s. XIV), cuxo interior alberga admirables
retablos do s. XVIII, pinturas e curiosidades do estilo románico en Galicia.

Pontecesures foi en tempos de Henrique IV o único porto habilitado para barcos
de carga e descarga de toda a ría de Arousa, privilexio que seguramente mantiña
dende época romana. Entre os elementos arquitectónicos salientables, debemos
citar o Alfoli, de Carlos IV, que foi un antigo almacén de tabacos. O río Ulla,
fronteira natural entre as provincias de Pontevedra e A Coruña, ofrece múltiples
posibilidades para o desenvolvemento de actividades e deportes acuáticos ao
longo de todo o ano.

Patrimonio natural da zona.

En Tui atopamos o Parque Natural do monte Aloia, un inmellorable miradoiro
sobre a capital do Baixo Miño que esperta os sentidos pola súa frondosa
vexetación e os recendos que despiden os seus múltiples herbas aromáticas.
De todo iso poderemos saber máis se visitamos o Centro de Interpretación da
Natureza do monte Aloia, con sede na antiga casa forestal.
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As Gándaras de Budiño, no Porriño, son dun especial interese xeolóxico porque
se sitúan nunha das principais fallas ou depresións que percorren
Galicia de norte a sur dende hai máis de vinte millóns de anos. Consecuencia
deste fenómeno son as zonas húmidas que se desenvolveron favorecidas polas
estacionais crecidas do río Louro. Foron declaradas Lugar de Importancia
Comunitaria.

Ponteareas atópase atravesado polo río Tea, principal afluínte do río Miño, que
se pode camiñar por un sendeiro dende a Ponte Medieval de Os Remedios ata
a Ponte das Partidas.

Dende Redondela podemos enxergar a illa de San Simón, situada na ría de
Vigo. Declarada Lugar de Importancia Comunitaria e pertencente á Rede Natura
2000, atópase nela o Lazareto de San Simón: antigo mosteiro, cárcere e hospital
de leprosos.

A riqueza natural de Vilaboa demóstrase coas salinas do Ulló, situadas nun
predio do barrio de Paredes, onde podemos apreciar os antigos muíños que
axudaban na extracción de sal mariño. Tamén atopamos o lugar de Cotorredondo,
onde podemos ver o lago Castiñeiras que, cos seus arredores, foi declarado
Espazo Natural Protexido debido á variedade da súa flora e fauna.

O río Barosa, ao seu paso polo municipio de Barro, ofrece unha abondosa
diversidade ambiental con preciosas variedades de especies animais e vexetais.
Alí aséntanse 17 muíños de auga que aproveitan a enerxía hidráulica para moer
cereais. Todo este conxunto forma o Parque Natural Ría de Barosa.

O xardín botánico de Caldas de Reis é un dos máis importantes de Galicia.
O conxunto deste e a Carballeira supoñen un dos máis fermosos recunchos
da provincia, nas marxes do río Umia, onde existen multitude de especies
arbóreas, algunhas autóctonas e outras exóticas.
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GLOSARIO

ITINERARIO ANTONINO
O Itinerario Antonino, ou Itinerario de Antonio Augusto Caracalla,
é un escrito da Roma Antiga do século III no que se plasman
todas as rutas principais do Imperio e concibiuse como unha
axuda para localizar cada unha das poboacións e recadar im-
postos. É dicir, trátase dun mapa das principais estradas do
Imperio Romano.

MILIARIO
Un miliario é un indicador de distancias empregado polos
romanos; semellantes aos fitos quilométricos que utilizamos
nós nas estradas actuais. O nome deriva da palabra que usaban
para designar a unidade de medida empregada, a milia passum
ou, o que vén sendo o mesmo, os mil pasos (que equivalen a
uns 1450 m).

MANSIO VIARIA
Unha mansio ou 'mansión' era unha infraestrutura destinada
a darlles abeiro e descanso aos usuarios das vías en época
romana. Dependendo da súa importancia, algunhas contaban
con máis ou menos servizos, entre os que se atopaban cortes,
obradoiros, almacéns, tabernas e mesmo estancias termais.

TALLAMARES
Un tallamar é a parte que se lles engade aos piares das pontes,
en forma curva ou angular, de maneira que poida separar a
auga da corrente e repartila para que pase a mesma cantidade
de auga entre cada piar. Estas construcións logran que as pontes
ofrezan menos resistencia á forza da auga.
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