
 

 

CAMIÑO PRIMITIVO A COMPOSTELA: 
TREITO: DENDE S.XOÁN DA LASTRA A (BALEIRA) A CASTROVERDE 

SÁBADO, 20 DE XUÑO DE 2020 

 
Actividade organizada pola Concellaría de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da Lingua 

do Concello de Lugo a través da súa Casa da Xuventude, dentro do seu programa “Actividades para a 
Mocidade Activa Febreiro – Xuño 2020” 
 
ATENCIÓN !!!!:  
 
DEBIDO AS ESPECIAIS CONDICIÓNS POR MOR DO COVID-19 ESTABLECERASE UN PROTOCOLO DE 
SEGURIDE PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE. Dentro de dito protocolo salientar a 
OBRIGATORIEDADE de traer á actividade MASCARILLA (SIN ELA NON PODERASE REALIZAR Á 
MESMA XA QUE É OBRIGATORIO O DESPRAZAMENTO EN AUTOBÚS CON ELA POSTA), e gardar 
unha DISTANCIA DE SEGURIDADE DE ALOMENOS 2,00 M ENTRE PERSOAS Ó LONGO DO 
DESENROLO DO PERCORRIDO (sempre que se garde esta distanza de seguridade entre persoas 
poderase permanecer sen a mascarilla posta; en caso contrario, É OBRIGATORIO o emprego de 
mascarilla). 

Recomendase traer un pequeno bote con xel hidroalcólico ou lavar frecuentemente as 
más con auga e xabón. 

. 

Programa. 

09:00 h Recepción de participantes na Casa da Xuventude de Lugo. Saída cara destino. 

10:00 h Presentación da actividade. Chala informativa da ruta e da súa contorna. 

14:00 h Descanso e xantar. 

17:00 h Finalización da actividade. Feedback da actividade. Conclusións. 

19:15 h Chegada de participantes á Casa da Xuventude de Lugo. 

Descricio n da ruta. 

O Camiño Primitivo debe o seu nome a se-lo primeiro itinerario xacobeo do cal tense referencia. 

Un dos primeiros devotos en seguir esta ruta foi o rei Afonso II “o Casto” que, gobernando o Reino Astur, 
realizou o camiño dende Oviedo até Santiago de Compostela no primeiro terzo do s. IX, para visita-la tumba do 
Apóstolo descuberta poucos anos antes. A achega do monarca resultou chave para consolida-la peregrinación a 
Compostela ó confirmar que os restos aparecidos pertencían a Santiago “o Maior”. Por orde do rei, construíuse 
unha pequena igrexa no lugar do achado, e a noticia propagouse entre a comunidade de crentes, iniciándose as 
peregrinacións e a organización do culto apostólico na nacente urbe. 

Historicamente o punto de orixe do Camiño Primitivo atópase na cidade de Oviedo, sumándose á ruta 
ovetense peregrinos procedentes do norte de España e de Europa. No s. X, ca consolidación do Camiño Francés 
dende León, confluirán os dous itinerarios no municipio de Melide. 

O traxecto dende Oviedo até Lugo, entrando en Galicia a través do Alto do Acivro, é un percorrido de alta 
montaña. Gran parte deste itinerario sitúase por enriba dos oitocentos metros de altitude, con continuas subidas e 
baixadas. Estas características orográficas, así coma as condicións climáticas con frecuentes nevaradas e fortes 
ventos convérteno nun camiño de especial dificultade. As esixencias do camiño motivaron a proliferación de 
hospitais para peregrinos ó longo do mesmo. 

A dureza da ruta vese compensada pola beleza da paisaxe e a variedade da contorna. A maior parte do 
itinerario transcorre en plena Natureza atravesando bosques, montañas, ríos, regueiros, vales, campos de cultivo 
ou pequenas aldeas, pero tamén ofrece a posibilidade de pasear por urbes históricas coma Lugo, a cidade máis 
antiga da Galiza con máis de dous mil anos de historia, onde é indispensabel unha visita á súa catedral románica 
revestida de barroco e neoclásico, así coma un paseo pola muralla romana que rodea o núcleo histórico e que foi 

https://www.turismo.gal/presentacion-de-santiago?langId=gl_ES
https://www.turismo.gal/presentacion-de-lugo?langId=gl_ES
https://www.turismo.gal/presentacion-de-lugo?langId=gl_ES
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3098/catedral-de-lugo?langId=gl_ES&tp=8&ctre=30
https://www.turismo.gal/muralla-romana-lugo?langId=gl_ES


 

 

declarada Patrimonio da Humanidade no ano 2000 

Material preciso para a actividade. 

Obrigatorio (sin o cal non poderase realiza-la mesma). 

 MASCARILLA. 

Recomendado 

 Botas de montaña de caña alta, con membrana impermeable. 

 Roupa cómoda para unha actividade no medio natural acorde á época do ano. 

 Mochila. 

 Auga (alomenos 1,50 litro por persoa). 

 Bastóns telescópicos de trekking. 

 Roupa de reposto. 

 Xantar, ou calquer tipo de alimento. 

 Gorra. 

 Protector solar e lentes de sol. 

Nivel preciso para realiza-la actividade. 

Nivel físico 

Persoas nun estado físico normal e HABITUADAS a camiñar ou que realicen calquer outra actividade física 
de xeito regular, sendo capaces de camiñar algo máis de 7 h e ascender/descender 1.100 m de desnivel 
acumulado. 

O ritmo será tranquilo en todo momento, realizando diversas paradas ó longo do percorrido. 

Nivel técnico 

Non se require experiencia previa nin ter unhas habilidades especiais, xa que basicamente a esencia da 
actividade consiste en camiñar.  

Ficha te cnica da ruta. 
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