CAMINO MIÑOTO RIBEIRO
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adas romanas e caminhos medievais..."
monumentos
lembram a prematuridade habitacional desses lugares.
Esse desenvolvimento providencial e essa vitalidade ver-se, a: "Via Aquis Originis - Lucus". Assim, desde a Bracara Augusta
- Gerês e seguindo o it
, entramos
nas terras do Ribeiro. Durante séculos, o vinho desta terra foi transportado em burros
para as cidades, partilhando desta forma a rota com os peregrinos.

nego da Catedral de Santiago, D. Jorge Cisneros, que depois de tomar banho na
cidade de Cortegada, queixouom menos
desconforto".

hospitalares que zelavam pelo bem-estar dos peregrinos e o cultivo da vida. A ordem
do templo, a do hospital de São João
.
Maria de Fiães, San Salvador de Paderne, ou na Igreja de
), Ponte da Lima, hospital de Entrimo, Sta. Maria do Hospital do Condado, San

Pedro da Torre (Padrenda), Priorado de Refoxos (Cortegada), San
hospitais na vila de Ribadavia, Cabanelas e as encomendas de Beade e Pazos de
Arenteiro .

6

:
. Das Caldas
, Arnoia, Prexigueiro, ... Todos eles
proporcionavam aos peregrinos molestados pela complexidade co caminho, um
excelente alívio
em
.

Itiner

.
O caminho tem 3 entradas desde Portugal para Galiza:
1. Desde o

Santiago de Compostela.
2. B
.
3.
Lobios, Entrimo e Castro Laboreiro,

.
,

Ponte de Lima, Ponte da Barca, Lobios, Entrimo, Lamas de Mouro
", dirige-se pa
e Azoreira
do "Porto dos Cabaleiros
Lapela e Monterredondo. Desde ali continua

Condado encontrar-sepo

Fiães
. Seguiria por Saa, Lousa

conhecida pelos
–, San
Louredo (Mosteiro de San Vicente) e Meréns

–
, A Barca,

Arnoia para ponte Ca
.
Depois de sair de San Cristovo
, e o caminho
dirigir-seAs Regadas para continuar por Lebosende, e desde
aqui
.

, Sonelle, Santas,
Hermida, Portela de Lamas, Soutelo, Vilapouca, Cachafeiro, Ponte Gomail, Forcarei,
Chamosa, Salgueiras, Leboso, Quintillá
, San

.

