
 
 
 
 
 
Á  
CONSELLERÍA de CULTURA E TURISMO 

DA XUNTA DE GALIZA 
 
 
 
D. BELÉN FONTAL BELÓN, con DNI 33.316.753B, con domicilio, a efectos de 

notificación, en 

Estrada da Granxa, nº 24-3º B  
27002 LUGO 

Tfno: 982.240.127 
Correo electrónico: oiribio@gmail.com 

 
como veciña do concello de Triacastela interesada na protección do noso patri-

monio natural, etnográfico e cultural e actuando tamén en representación 

Asociación Socio-Cultural O ORIBIO,  

 

e DANIEL LÓPEZ VISPO, con DNI 33.814.023K, con domicilio, a efectos de 

notificación, en  

Ronda das Fontiñas, 180-Entrechán 
27002   LUGO 

Tfno: 982 240 299 
Correo Electrónico: adegalugo@adega.info 

 
actuando en representación da Asociación para a Defensa Ecolóxica de 

Galiza (ADEGA),  

  

EXPOÑEMOS 

Que, polo cume da Serra do Oribio (ou do Iribio, como lle chaman as xentes do 

lugar) discorre unha vía coñecida hoxe polo nome de Camiño Real do Iribio, - 

cun trazado perfectamente recoñecible sobre o terreo e tamén na cartografía 

(planos anexos), do que se conservan tramos perfectamente empedrados así 

como restos de elementos construtivos que servían para o cobro da peaxe ou 

portádegos e outros servizos do camiño (como a venda do Iribio) -, e tamén 

como Camiño Real de Monforte a Castela, xa que, fora do tempo de neve, 

era a vía principal dende Monforte a Castela, alternativa á que por Queiroga, 



Montefurado, a Rúa e o Barco, enlazaba en Ponferrada co camiño Real de 

Castela. 

 

Que, tal e como se pode ver pola documentación que se conserva no Mosteiro 

de Samos e noutra documentación de apeos parroquiais e actas notariais, este 

camiño, de ben probablemente orixe prerromana, foi xa usado polos romanos é 

tamén, máis tarde, como camiño de Santiago (dende o século XI), e logo 

camiño dos Maragatos (vía comercial) e camiño de Postas (correo), sendo 

a vía que utilizaron franceses e ingleses na Guerra da Independencia (principios 

do século XIX). Trátase, en fin, dunha vía principal á que viñan dar outras vías 

secundarias, sendo citado na documentación como VIA da ANTIGA e VIA dos 

ROMANOS.  A modo de exemplo, aportamos a seguinte cita correspondente a 

unha Testemuña de data do 27 de Febreiro do 1757 que se pode consultar no 

Real Mosteiros de San Xulián de Samos sobre unha demarcación de fincas e 

lindes de Louzarela:  

“empieza e demarcarse y dividirse el marco que se halla o llaman de O 

Caldeirón, en donde confina también la jurisdicción de Fonfría hasta llegar 

a otro marco que se halla en el sitio do Furco del Oribio, inmediato al 

Camino Real que transita del Oribio para la Fonfría y otras partes"… 

e, máis adiante, en canto á demarcación de FONFRÍA:  

"Dejando el riego antiguo el CAMINO REAL, en otro tiempo llamado 

ANTIGUA o CAMINO DE LOS ROMANOS, va al término todo por la 

ANTIGUA....De allí sigue el camino de los Romanos hasta el valle y 

vagante por donde desciende el agua....De allí viene a la fuente de la 

Provia, en el valle de Peropouco, fuente peremne y desde ella va dere-

chamente a los dos marcos do Furco distantes vara y  media junto al 

Camino Real…”  

 

Que, á vista da orixe histórica deste camiño e da importancia que, como tal, 

tivo esta vía de comunicación ata, polo menos, ben entrado o século XIX, é 

evidente que estamos ante un elemento patrimonial que, conforme aos criterios 

da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de Galiza, ben merece ser declarado 

como ben de interese cultural. 

 

En base ao exposto e ao amparo do disposto na citada Lei 8/1995, do 

patrimonio cultural de Galicia, e máis na lexislación básica do Estado, e á vista 



das moitas ameazas que, en forma de cortalumes, concentracións parcelarias, 

explotacións mineiras e de todo tipo de infraestructuras, pesan sobre este 

importante elemento do noso patrimonio histórico, 

SOLICITAMOS 

Un.- Que por parte desa Consellería de Cultura e Turismo se proceda de 

inmediato á incoación do correspondente expediente de declaración deste 

camiño Real como ben de interese cultural ou, de ser o caso, para a súa 

inclusión no Catálogo do Patrimonio cultural de Galiza. 

 

Dous.- Que, coincidindo coa incoación deste expediente de declaración ou 

catalogación, se definan as medidas cautelares concretas que, en 

aplicación do disposto no artigo 18.2 da Lei 8/1995, do patrimonio cultural de 

Galicia, se prevén no Título II da antedita Lei. 

 

  En Lugo, a 22 de Xullo do 2009    

 

Asdo:   

 

Belén Fontal Belón  

 Asociación Socio-Cultural O IRIBIO 

 

      e       Daniel López Vispo 

     Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza 
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