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O fenómeno do Xacobeo e das peregrinacións conta cunha fonda pe-
gada no concello de Vimianzo. A relación coa cidade de Santiago e coa 
catedral do Apóstolo foi intensa desde a Idade Media até os nosos días 
por numerosos motivos sociais, económicos e culturais. 

Sen dúbida, a icona desta ligazón é a imaxe románica da Translatio do 
templo parroquial de Cereixo. Un emblema en pedra da lenda que dá 
sentido e orixe á propia fundación da urbe compostelá, singular e úni-
co na súa feitura e iconografía. 

O concello de Vimianzo quixo promover a partir da forza desta imaxe 
unha serie de actividades iniciadas no 2020, e que teñen continuidade 
agora co proxecto Translatio e Camiños de Santiago nas terras dos con-
des de Altamira, integrado nos programas subvencionados pola Xunta 
de Galicia baixo a iniciativa O Teu Xacobeo, da marca Xacobeo 21-22.

Nas seguintes páxinas, terás ao teu dispór información sobre tres 
aspectos históricos chave fundamentais no desenvolvemento deste 
programa: a imaxe da Translatio de Cereixo, os camiños de Santiago 
desde Vimianzo e a relación dos Moscoso de Altamira con Vimianzo e 
a cidade de Compostela. 
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O TEU XACOBEO 
EN VIMIANZO





A igrexa parroquial de Santiago de Cereixo, de estilo románico (século 
XII), conserva boa parte da súa estrutura medieval, como a ábsida con 
bóveda de canón e as portas laterais con arcos de medio punto, así 
como os canzorros. Destaca por riba de todo o tímpano da porta sur 
da igrexa, onde se representa unha escena da iconografía xacobea, 
da lenda do Apóstolo Santiago. Máis concretamente, este tímpano fai 
referencia ao Libro Ill do Códice Calixtino, coñecido como Translatio, 
que relata a viaxe en barco dos restos do Apóstolo, acompañado  dos 
seus discípulos, despois da súa morte en Palestina e recalando en lria 
Flavia antes de ser sepultado en Compostela.

O Códice Calixtino, do século XII, é un compendio medieval de cinco 
libros que recollen textos litúrxicos, tradicións xacobeas, milagres e 
memorias do Camiño de peregrinación. Inclúe tamén unha guía do 
Camiño Francés e mais a primeira composición musical polifónica de 
Europa. A obra iniciouse en tempos de Diego Xelmírez (1100-1140), 
primeiro arcebispo de Santiago, e concluíuse na década de 1170-1180.
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De xeito resumido, o Libro III conta o seguinte:

O  Apóstolo Santiago estivera predicando polas terras de Gallaecia  ao 
volver a Palestina fora apresado polos romanos, que lle deran morte 
cortándolle a cabeza. Os seus discípulos colleron o corpo pola noite e 
metérono nunha barca de pedra coa que atravesaron o Mediterráneo 
ata chegar ao porto de lria Flavia. Unha vez alí, deixaron o corpo sobre 
unha rocha e foron falar cos señores daquel territorio para poderen 
soterrar o seu mestre nun digno lugar. A dona daquelas terras resultou 
ser Lupa, que enganando os discípulos dilles que vaian ao Monte llicino
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Percorrido da “Translatio” do corpo de Santiago, segundo M. Castellá Ferrer en Historia del Apóstolo Santiago (Madrid, 1610).



onde poden dispor de terras para sepultar a Santiago, e ofrécelles para 
a viaxe dous bois mansos que ela ten alí pacendo. Os discípulos do 
Apóstolo, tras superar as argucias da señora Lupa, volven ao pazo cos 
bois. Ante estes admirables milagres a señora Lupa cede ante as peti-
cións dos discípulos do Apóstolo e decide concederlles un lugar para o 
enterro, mais o caso é que o sitio onde a tradición sitúa o sepulcro de 
Santiago se corresponde cos vestixios dun antigo cemiterio romano 
cuxos restos podemos atopar aínda hoxe baixo a Catedral de Santiago 
de Compostela. 

O tímpano sur de Santiago de Cereixo representa esa viaxe. Chama a 
atención que na Translatio de Cereixo, o corpo do Apóstolo está rodea-
do de sete discípulos, coñecidos como os sete varóns apostólicos: 
Torcuato, Indalecio, Segundo, Tesifonte, Eufrasio, Hesiquio/Exiquio e 
Cecilio. Neste caso, e segundo os investigadores, non estarían repre-
sentados nin Teodoro nin Atanasio, quen, segundo o Papa San León, 
estarían sepultados xunto ao seu mestre.

Mais esta Translatio de Cereixo presenta outro aspecto que fai deste 
tímpano un elemento patrimonial aínda máis singular: a presenza de 
dúas figuras nas arquivoltas que fechan o tímpano. Máis concretamen-
te, unha figura relixiosa que porta mitra e báculo e sobre el, un anxo. É 
o profesor Ramón Ferrín quen harmoniza estas figuras coa lenda do
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Detalle da “Translatio” do Apóstolo Santiago, no tímpano de Santiago de Cereixo.



Apóstolo, pero non o fai coa Translatio, senón co episodio coñecido 
como Inventio, que está recollido nunha miniatura medieval do Tumbo 
A da Catedral de Santiago. Esta obra, datada no século XII, está for-
mada por cinco libros onde se recolle diversa información da época 
e onde destacan as miniaturas de monarcas. Entre elas só unha mi-
niatura representa unha escena, a Inventio: un personaxe con báculo e 
vestimenta episcopal sinala unha tumba baixo un arco, unha lámpada 
alumea a escena e un anxo turiferario serve de guía até o mausoleo, 
onde tamén se atopan as sepulturas dos discípulos do Apóstolo. Apa-
rece o nome en latín Teodomiro Episkop.
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Detalle das arquivoltas do tímpano de Santiago de Cereixo, imaxe da “Inventio”.

Descubrimento da tumba do Apóstolo, Tumbo A (Catedral de Santiago).



Polo tanto, o Tímpano de Santiago de Cereixo non só nos conta a 
Translatio, senón que tamén fai referencia a outro momento da lenda 
xacobea, a Inventio. Sen dúbida algunha, esta circunstancia, aínda fai 
máis singular esta peza única que debemos preservar mais tamén co-
ñecer e difundir. Outro tesouro agochado nas ricas paisaxes culturais 
e naturais da Costa da Morte.
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Porta sur da igrexa de Santiago de Cereixo.
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Durante a Idade Media e até o século XIX, Compostela era a cidade 
coa que Vimianzo tiña máis relación. Durante ese tempo, o castelo de 
Vimianzo foi o centro de poder dunha extensa xurisdición que chegou 
a comprender os actuais concellos de Camariñas, Laxe, gran parte do 
municipio de Vimianzo e Zas, e mesmo algunhas parroquias de Mu-
xía e Cabana de Bergantiños. Todas estas terras debían render contas 
na fortaleza ante os poderosos señores composteláns dos Moscoso. 
Ao mesmo tempo, o poder do arcebispo estaba ben presente nas pa-
rroquias vimiancesas, nomeadamente en Baíñas, cuxo mosteiro de-
pendía de San Martiño Pinario. Ademais, até ese momento Vimianzo 
formaba parte da provincia de Santiago.

Coa nova división administrativa e coas reformas xurídicas que traen 
as ideas do Estado liberal do século XIX, Vimianzo vai deixar de ollar 
tanto para Compostela e virará a súa mirada cara á Coruña, sede agora 
da nova  provincia e cidade que experimenta un forte crecemento eco-
nómico. A  grande mostra deste cambio é a modernización das vías 
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de comunicación, durante a década de 1850, cando se crea a estrada 
que une A Coruña con Corcubión, cabeza do partido xudicial ao que 
quedou Vimianzo adscrito ao desaparecer a súa xurisdición. A nova 
estrada destrúe a configuración medieval da vila, que sumada á próxi-
ma construción da vía a Camariñas, a comezos do século XX, confor-
marán o actual trazado urbano en forma de T coas novas vivendas 
construídas a ambas as marxes destas estradas.

Con todo, existe aínda un camiño que mantén o seu sinuoso trazado 
histórico, e ese é precisamente o Camiño a Compostela desde a Praza 
de Vimianzo. Unha vez pasado o barrio de Tedín, chégase a Trasoutei-
ro, onde diante do seu pazo e capela, desde comezos do século XIX, 
situada no varal do cruceiro unha figura do Apóstolo peregrino despide 
os camiñantes que marchan de Vimianzo cara a Santiago. Documén-
tase unha segunda figura doutro peregrino, San Roque. Este camiño 
sobe despois aos montes da precisamente chamada Serra de Santia-
go, da que fai parte o senlleiro San Bartolo. A vía, coincidente en gran 
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Imaxe do voo americano 1956-1957. © Instituto de Estudos do Territorio. Xunta de Galicia



parte coa estrada actual, conta cun importante desnivel que foi apro-
veitado durante anos para a baixada das carrilanas durante as festas 
de Frei Diego de Cádiz. A partir do Cornado, o camiñante descansa en  
chan dirixíndose ás Pedras Longas, unha zona na que se catalogaron 
diferentes campos de mámoas, dando testemuño da antigüidade des-
te paso pola serra. 
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Á esquerda o apóstolo Santiago e á dereita San Roque, no cruceiro de Trasouteiro. 

A zona dos carballos correspóndese co Prado da Torre, en Serramo. No horizonte, a fortificación da Cerca. 



Trala baixada a Casas Novas, a dirección a Compostela pasa por Se-
rramo, con importantes elementos patrimoniais medievais, como a 
igrexa de San Sebastián e a súa cruz parroquial románica de prata ou 
o sitio arqueolóxico do prado da Torre. 

O camiño despide as terras do concello de Vimianzo en dirección aos 
montes do Pedrido, onde saúda ao concello de Zas no dolmen da Arca 
da Piosa, Muíño e finalmente, a ponte de Brandomil, por onde cruzará 
o río Xallas cara as terras de Xallas, A Barcala e Compostela. 

Este camiño é o mesmo que percorreron durante centos de anos todos 
aqueles que, desde Vimianzo, quixeron ver cos seus ollos a impresio-
nante Catedral compostelá e, seguramente, foi o mesmo que pisaron 
os condes de Altamira nas súas viaxes entre o castelo soneirán e as 
súas posesións en Compostela.
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Trazado do camiño desde Vimianzo a Santiago, sobre a Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán de 1845.



O Camiño desde o Porto da Translatio

Aínda que o principal porto de chegada de peregrinaxe a Compostela 
era o da Coruña, a Costa da Morte e a ría de Muros e Noia eran tamén 
zonas apetecibles para desembarcar pola súa proximidade á tumba 
do Apóstolo. Algúns investigadores, como Xosé María Lema, apuntan 
á posibilidade de que se escollese a Santiago como patrón do Porto de 
Cereixo e especialmente a súa iconografía marítima, coa barca de pe-
dra da Translatio, precisamente por ter funcionado tamén como lugar 
de chegada de persoas que peregrinaban por mar. 

No entanto, débese apuntar tamén a teoría da historiadora Rocío Sán-
chez Ameijeiras, quen explica a elección do tema deste tímpano como 
unha mostra de poder do arcebispado de Compostela nunha vila que 
o rei Afonso IX de Galicia e León acababa de impulsar e repoboar, con-
cedéndolle privilexios reais. 

Sexa a razón que sexa, a persoa que quixese dirixir os seus pasos 
desde este recollido e comercial porto, tras deixar atrás o mar debería 
emprender camiño a Compostela beirando o río até subir pola aba do 
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castro do Croado, unha poderosa fortificación dominante sobre a boca 
da ría de Camariñas, do que o refrán di “Croado, Croado, quen me dera 
as chaves do teu reinado”. 

Desde este lugar, a paraxe de monte leva á solitaria Casa do Prado 
deixando deste xeito ao río do Porto no fondo e percorrendo unha  me-
dia altura polos montes da serra do Faro. Desde o Campo da Areosa 
o camiño irá descendendo cara ao Val de Soneira. Cruzando o río de 
Vimianzo, na vella pontella desaparecida da Ponterroda, diríxese a Ca-
sais, ao pazo de Trasariz e finalmente chega á Praza onde continúa 
polo camiño xa descrito cara a Serramo e de alí á ponte de Brandomil 
sobre o Xallas.
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O castro do Croado desde a Casa do Prado. 

Cabalos no Campo da Areosa.



O camiño, que conserva en diferentes lugares o topónimo da Calzada 
ou Camiño Real, estaba empedrado, como se podía apreciar en nume-
rosos treitos antes de seren pavimentados. Na zona urbana o camiño 
modificouse coa construción da estrada a Camariñas a comezos do 
século XX. Con todo, aínda quedan treitos pequenos do camiño, espe-
cialmente desde o pazo de Trasariz á rúa Vázquez Mouzo, pasando por 
detrás da casa do antigo consistorio. 
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Trazado do camiño desde o Porto de Cereixo a Vimianzo, sobre a Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán de 1845.

Porta, con lacena para as abellas ao seu carón, que aínda mira para o antigo Camiño Real en Vimianzo. 



O Camiño de Santiago a Muxía

O mosteiro de Moraime tivo moito que ver coa difusión da lenda da 
aparición da Virxe María ao Apóstolo nas rochas da punta da Barca. 
Unha tradición que xorde na Baixa Idade Media e que vai facer que 
moitos peregrinos queiran achegarse a este lugar xacobeo unha vez 
visitada a Catedral de Santiago, ou mesmo tomarán o desvío para se 
achegaren a este santuario cando volten desde Fisterra a Composte-
la. Sexa dun ou doutro xeito, o camiño máis dereito para unir Muxía 
con Santiago pasa por terras vimiancesas, concretamente polas parro-
quias de Baíñas e Berdoias. Este itinerario histórico utilizaba a ponte 
de Brandomil como paso obrigado para cruzar o río  Xallas para os que 
se movían por estas terras de Nemancos e Soneira.

Desde este ano 2021, logrouse o recoñecemento oficial por parte do 
Cabido da Catedral, o que implica que calquera persoa que realice o 
Camiño de Fisterra a Santiago por Brandomil poderá conseguir o seu 
certificado da Compostela e selar a acreditación do peregrino oficial 
en Berdoias e Baíñas. 
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Ponte do Vao Pedroso, de Berdoias a Boallo e Muxía. 
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A VOLTA DO FIN DA TERRA
115km

GAL. Desde a Idade Media, moitos dos peregrinos que 
chegaban a Compostela decidiron achegarse a coñecer o 
mítico finisterrae. Despois de ver sorprendidos como o sol se 
funde co océano e de descubrir as prodixiosas pedras do 
santuario da Barca, comezaba outro camiño, o camiño de volta. 

Neste itinerario verás espectaculares paisaxes de vales e 
serras, coñecerás as igrexas de tres antigos mosteiros e 
cruzarás o río Xallas pola milenaria ponte de Brandomil, o maior 
asentamento romano máis occidental do Imperio. 

Se realizas a pé ou a cabalo o camiño Xacobeo de Fisterra a 
Santiago por Brandomil, poderás obter a “Compostela” do 
Cabido, acreditando a viaxe cos diferentes selos dos lugares 
polos que pasaches no cento de quilómetros do percorrido. 

ES. Desde la Edad Media, muchos de los peregrinos que llegaron 
a Compostela decidían acercarse a conocer el mítico finisterrae. 
Tras ver sorprendidos como se funde el sol con el océano y tras 
descubrir las prodigiosas rocas del santuario de A Barca, daba 
inicio otro camino: el camino de regreso. 

En este itinerario verás espectaculares paisajes de valles y 
sierras, conocerás las iglesias de tres antiguos monasterios y 
cruzarás el río Xallas por el milenario puente de Brandomil, el 
mayor asentamiento romano más occidental del Imperio. 

Si realizas a pie o a caballo el camino Jacobeo de Fisterra a 
Santiago por Brandomil, podrás obtener la “Compostela” del 
Cabildo, acreditando el viaje con los diferentes sellos de los 
lugares por los que has pasado en el ciento de kilómetros del 
recorrido. 

EL REGRESO DESDE EL FIN DE LA TIERRA
115km

EN. Since the Middle Ages, many of the pilgrims who came to 
Compostela decided to visit the mythical finisterrae. After being 
surprised to see how the sun merges with the ocean and after 
discovering the prodigious rocks of the sanctuary of A Barca, 
another route began: the return journey. 

On this route you will see spectacular landscapes of valleys and 
mountain ranges, you will see the churches of three ancient 
monasteries and you will cross the Xallas River over the millenary 
bridge of Brandomil, the largest Roman settlement in the 
westernmost part of the Empire. 

If you walk or ride the Jacobean Way from Fisterra to Santiago 
through Brandomil, you can obtain the "Compostela" of the Cabildo, 
accrediting the trip with the different stamps of the places you have 
passed through in the hundred kilometres of the route.

COMING BACK FROM THE END OF THE LAND
115km

Fisterra -  Santiago 
por Brandomil

CAMIÑO XACOBEO
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DNI - Pasaporte 
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Nacionalidad / Nationality

Data e lugar de comezo 
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completar este 
camiño. 
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Compostela Certifi-
cate. 
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Itinerario do Camiño coa Compostela. Fundación Brandomil.



Como exemplo deste camiño de peregrinación, temos o peregrino 
Christoph Gunzinger (1654-1655) que ao volver de Muxía a Composte-
la pasou di, por varias aldeas humildes até chegar ao lugar de “Baínez” 
(Baíñas). Nesta parroquia había un mosteiro bieito de orixe medieval 
do que hoxe permanece a súa igrexa, con diferentes restos do templo 
románico. Os mosteiros servían como refuxio para os camiñantes, e 
este de Baíñas, xunto co de San Martiño de Ozón e o de Moraime esta-
ban unidos polo mesmo camiño. 
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Ábsida románica da igrexa do antigo mosteiro de Baíñas.

Conxunto de hórreos na antiga entrada a Baíñas cara a Compostela.



En Berdoias, o camiño a Muxía cruzaba o río Castro por unha ponte 
que foi derruída hai moitos anos. Para salvar este obstáculo, o itine-
rario percorre un camiño non menos histórico, o das Carreixas. Unha 
fermosa vía empedrada que conectaba os coutos fidalgos de Berdoias 
e Boallo e que despois continuaba para Muxía. Entre mestos bosques 
de árbores autóctonas aparece o Vao Pedroso, unha impresionante 
pontella de pedra nunha paraxe de gran riqueza natural e etnográfica.

Finalmente, aínda que non é un camiño xacobeo, cómpre referirse á 
creación en 2017 da Vía Mariana Luso Galaica, un camiño que conec-
ta Braga con Muxía a través de diferentes santuarios que afondan as 
súas raíces en cultos pagáns da vella Gallaecia. Este itinerario que xa 
conta con diferentes peregrinas e peregrinos percorre o mesmo cami-
ño anteriormente citado polas parroquias de Berdoias e Baíñas. 
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O camiño ao seu paso polo Orbellido (Baíñas).

Sinalización do Camiño de Santiago a Muxía e da Vía Mariana en Berdoias. 





Os Condes de Altamira teñen as súas raíces na cidade de Santiago de 
Compostela. A familia dos Moscoso naceu nesta cidade, sendo ben-
feitores de diferentes templos, como o de Santo Agostiño e o mosteiro 
de San Domingos de Bonaval, cuxa magnífica igrexa gótica serviu de 
lugar de enterramento para numerosos compoñentes desta liñaxe. En-
tre outras propiedades, contaban cun gran palacio con xardín dentro 
da muralla, desfeito no século XIX para instalar no predio a actual Pra-
za de Abastos. Ademais, mediante casamentos, relacións familiares e 
outros acordos foron acumulando numerosas terras de señorío feudal 
con diferentes torres e castelos cos que controlar as diferentes xuris-
dicións, entre elas a fortaleza de Vimianzo.

Os Moscoso formaron parte activa da vida social e política de Com-
postela, tendo participado do goberno civil e tamén do relixioso ao lon-
go da Baixa Idade Media. Mesmo no século XIV Rodrigo de Moscoso 
chegou a ser arcebispo. No entanto, será no século XV cando se pro-
duza un dos feitos máis épicos desta familia, tendo como lugares pro-
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tagonistas a cidade de Compostela e o castelo soneirán. En 1465, no 
medio das pelexas polo goberno das terras de Santiago, Bernal Eáns 
de Moscoso tomou preso o arcebispo Alonso de Fonseca II na vila de 
Noia, en plena noite. Desde alí conduciuno a Vimianzo, onde estivo pre-
so durante máis de dous anos e para liberalo, chegouse a tentar roubar 
o tesouro da Catedral, un feito que provocou un longo cerco do templo 
por parte dos Moscoso.

No medio desta liorta, chegou á catedral como peregrino o barón Ja-
roslav Lev z Rožmitálu a na Blatné, enviado polo rei Xurxo I de Bo-
hemia cun numeroso séquito e máis de medio cento de cabalos. O 
nobre estranxeiro pediu permiso aos atacantes, aos Moscoso, e aos 
defensores, os Fonseca, para poder visitar ao Apóstolo despois da súa 
longa travesía de peregrinación. Tras longas negociacións e en plena 
batalla, a familia do arcebispo deixa pasar ao barón, mais despois de 
teren sido excomungados, pediren penitencia e entraren descalzos no 
templo. Este peregrino, posteriormente, continuou co seu séquito cara 
a Muxía e despois a Fisterra, e segundo o investigador Manuel Vilar 
debeu pasar inevitablemente pola ponte de Brandomil, e polo tanto por 
Baíñas e Berdoias no camiño máis dereito ao santuario da Barca.
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Fachada principal do Palacio de Altamira en Santiago (segundo Fernández González, A., 2008/09)

O barón negocia coa familia Fonseca a entrada na catedral. Teatro cos Quinquilláns, enmarcado no proxecto “O teu Xacobeo”.



Tras a longa batalla do asedio á catedral na que Bernal perdeu a vida, 
despois de meses de negociacións nas que a súa nai Inés de Castro 
tivo un destacado papel, conseguiuse un acordo mediante o que se 
liberaría a Alonso de Fonseca da súa prisión en Vimianzo a cambio do 
non pisar as terras de Santiago en dez anos. 

De seguido comezaron as Guerras Irmandiñas, nas que o castelo 
tamén foi atacado polos rebeldes. En 1469, coa fin da revolta, o arce-
bispo interrompeu o seu desterro en Redondela para retomar o poder 
da cidade de Santiago. Tamén conseguiu o castelo de Vimianzo, sen-
do el quen mandou reconstruílo e restauralo. Mais pouco tempo vai 
formar parte do Señorío da Mitra de Compostela, xa que en 1472, 
Lopo Sánchez de Moscoso co seu exército reconquistou a fortaleza 
soneirá. Este señor foi nomeado pola raíña Isabel de Castela primeiro 
Conde de Altamira, inaugurando así o novo e distinguido título familiar 
que usou como base do seu nome o seu castelo principal, situado no 
lugar de Altamira (as Torres de Altamira), no actual concello de Brión.
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O lobo dos Moscoso e os roeis do Castro. Arriba, no castelo de Vimianzo. Abaixo, na igrexa de San Domingos de Bonaval. 



Translatio e Camiños a Santiago nas 
Terras dos Condes de Altamira


