
CAMIÑO PRIMITIVO DENDE OVIEDO 16 días 

  

DÍA 1. CHEGADA POR CONTA PROPIA E ALOXAMENTO EN OVIEDO  

 

DÍA 2. OVIEDO - GRAO (28 KM): 

Seguindo os pasos que marcou Alfonso II o  Casto no seu camiño cara á tumba do Apóstolo 
Santiago, iníciase a peregrinación desde a catedral de San Salvador, e tras abandonar Oviedo 
grazas ao ronsel das cunchas de bronce pegadas ao chan, o Camiño pasa xunto a San Lázaro 
de  Paniceres,  Llampaxuga -coa súa ermida de orixe medieval. O primeiro fito histórico chega ao 

cruzar o Puente de Galegos sobre o río  Nora, do século  XIII. Éntrase así no concello de Las 
Regueras e, primeiro por estrada e logo por un bosque de castiñeiros e carballos coñecido como 
o  Castañéu do  Soldáu, sóbese ata  Escamplero, onde antigamente houbo un hospital de 
peregrinos. Excedidos os doce quilómetros da etapa, o itinerario descende cara a  Valsera e inicia 
un ascenso por asfalto ata  Premoño. Nesta poboación, a man esquerda, atópase a Capela de 
Santa Ana, única pegada visible do antigo hospital de peregrinos.  Paladín e o seu río Soto 
e  Puerma serán as seguintes localidades de paso e o concello de Las Regueras entrega a 
testemuña ao de Grao. Xa se pode contemplar o leito do río  Nalón, o máis longo e caudaloso de 
Asturias. Para chegar a el atravesamos primeiro  L' Arache. Tras cruzar a ponte chegamos ata a 
nacional 634 e continuamos por ela ata o pobo de  Peñafl  or, precedido pola súa igrexa de 
San  juan. A cidade  moscona atópase a tiro de pedra e o Camiño traza un percorrido pracenteiro 
xunto á  confl  uencia do río  Cubia co  Nalón. Finalmente éntrase en Grao. Aloxamento en Grao. 

 

DÍA 3. GRAO - SALGAS (23 KM): 

O segundo día, o que durmise en Grao, comezará a xornada con bos  repechos ata San Juan 
de  Villapañada e o alto do Fresno. Tras un  reparador respiro e unhas vistas, outrora envexables e 
agora embazadas pola A-63, descéndese cara a San Marcelo e A  Doriga. Desde este punto unha 
senda, moi esvaradía con choiva, baixa ata a estrada á altura das Casas do Puente. Acto seguido o 
itinerario diríxese ata a próxima  Cornellana, bañada polo  salmonero río Narcea, e prosegue ao 
seu destino pasando por Chamas, Quintana e  Casazorrina. Aloxamento en Salas. 

 

DÍA 4. SALAS - TINEO (22 KM): 

A etapa comeza baixo o arco que une o palacio de Valdés Salgas coa torre medieval. Tras saír da 

poboación recíbenos un camiño en suave ascenso que apenas castiga, grazas ao bosque de 
carballos e castiñeiros que nos rodea e o discorrer do río  Nonaya baixo o carreiro. Polo 
coñecido  Camín de Misa e despois de cruzar a nacional éntrase en  Bodenaya. Algo máis de 
quilómetro e medio sepárana da Espiña, poboación onde se despide a  N-634, que se dirixe cara 
ao Cantábrico. O trazado do Primitivo segue de fronte en dirección a Tineo. Aloxamento en Tineo. 

 

DÍA 5. TINEO - POLA DE  ALLANDE (31 KM): 

En Tineo dan comezo unha sucesión de etapas máis abruptas, onde a paisaxe segue sendo 
encomiable e os grandes vales deixan paso a un terreo de bosques e montañas, atravésase Borres 
por unha serie de costas para tomar a man esquerda un carreiro que transita paralelo a un bosque 
de piñeiros. Antes de entrar en  Samblismo unha mouteira móstranos a dirección cara á outra 
variante desta etapa, o roteiro montañoso que ascende ata as ruínas do hospital de  Fonfaraón e 

baixa ata  Montefurado. No noso caso elixiremos a que vai ata Pola de  Allande. Aloxamento en 
Pola de  Allande. 

 



DÍA 6. POLA DE  ALLANDE - A MESA (22 KM): 

O porto do Pau é un nome máis que acertado para o duro obstáculo que hai que salvar e que, con 
todo, converte á xornada de hoxe nunha das etapas máis belas de toda a peregrinación. Camíñase 
ata a localidade da Mesa. Ao final do día, traslado a Pola de  Allande. Aloxamento en Pola 
de  Allande. 

 

DÍA 7. A MESA -  GRANDAS DE  SALIME (18 KM): 

Ao comezo do día levámosche de novo á Mesa, curta etapa caracterizada polo longo descenso que 
leva ao encoro de  Grandas de  Salime. Esta é ultímaa etapa en Asturias. Aloxamento en  Grandas 
de  Salime. 

 

DÍA 8.  GRANDAS DE  SALIME - A Fonsagrada (28 KM): 

Chegando á cima do porto do Acivro, onde crece este arbusto, o Camiño Primitivo introdúcese na 
provincia de Lugo, xa en terras galegas. 145 quilómetros restan xa para chegar a Santiago. A 
paisaxe ata A Fonsagrada é espectacular. Aloxamento na Fonsagrada. 

 

DÍA 9. A Fonsagrada - Ou  CÁDAVO (26 KM): 

De novo, o itinerario vai seguindo o traxecto da  LU-530. A man dereita pronto se atopa a 
Fonte  do Pasteiro, que vén de perlas para encher a  cantimplora. O traxecto se interna de seguido 
por un piñeiral pero que, irremediablemente, conduce de novo cara á estrada para enlazar de 
novo con outro camiño. As diseminadas masas de eucaliptos que nos acompañaron nas dúas 
primeiras xornadas asturianas volven facer hoxe o seu acto de presenza. A parte máis interesante 
do día é o antigo hospital de Santiago de Montouto, do século  XIV e que aínda a principios do  XX 
seguía funcionando. As ganas de chegar fan unha parte  fi  nal interminable, xa que aínda restan 
varios quilómetros e o emprazamento de  Cádavo #Baleira non permite velo ata que está baixo os 
nosos pés.Aloxamento en  Cadavo #Baleira. 

 

DÍA 10. Ou  CÁDAVO - LUGO (32 KM): 

De forma inconsciente e buscando a seguridade da gran cidade,  Cádavo #Baleira abandónase nun 

lixeiro ascenso que pasa por Pradera e coroa  Vaqueriza. Un descenso por piñeiral lévanos ata o 
Santuario da nosa Señora do Carmen, case á entrada da localidade de  Villabade. Aquí destaca a 
súa igrexa gótica, coñecida como a catedral de Castroverde. Casas dá  Vina será a última 
localidade antes de divisar a milenaria Lugo, á que se accede polo barrio da  Chanca. Entramos no 
recinto amurallado baixo a porta de San Pedro, xunto á cal hai unha pedra onde se pode ler: "Por 
aquí entrou o rei Alfonso II o  Casto no século IX, inaugurando o primeiro camiño de Santiago". 
Aloxamento en Lugo. 

 

DÍA 11. LUGO - A Ponte FERREIRA (29 KM): 

Deixando atrás a muralla romana de Lugo, camiñarás ata Ponche Ferreira o itinerario transita 
desde Lugo ata San Román,  Guntin e  Pacio, ata chegar a Ponche Ferreira. En San  Roman 

destaca a bonita ermida de San Román dá  Retorta. Da súa orixe  románico, do século  XII, só 
conserva as portadas e as columnas laterais. Preto atópase a igrexa de Santa Cruz dá  Retorta, 
tamén  románica e do mesmo século. Ao chegar a Ponche Ferreira, cruzaremos a pequena ponte 
romana dun só arco. Aloxamento en Ponche Ferreira. 



 

DÍA 12. A Ponte FERREIRA - MELIDE (20 KM): 

Hoxe chegarás ao momento de unión do Camiño Primitivo co francés. Melide é o noso próximo 
destino. Melide está na encrucillada dos Camiños de Santiago. No centro da vila crúzanse o 
Camiño Francés e o Primitivo. As pegadas da historia do Camiño ao seu paso por Melide 
deixáronnos un Hospital de Peregrinos, do ano 1502, hoxe convertido no actual Museo da Terra de 
Melide. A Serra  do  Careón é a porta de entrada do Camiño Primitivo na Terra de Melide. O roteiro 
deste camiño pasa polas parroquias de  Vilouriz e  Villamor, ambas as con arraigadas pegadas 
arqueolóxicas como castros, cruceiros e fragmentos do camiño lousados no marco de paraxes nos 

que a paisaxe natural semella deter alí o tempo. Será diante do antigo Hospital de Peregrinos, 
hoxe Museo, onde se cruce o  CaminoPrimitivo co Camiño Francés, na Praza do Convento, a máis 
importante da vila e onde tamén se atopa a Obra  Pía de Santo Antón, que inclúe a Capela e a 
Casa do Concello. Aloxamento en Melide. 

 

DÍA 13. MELIDE - ARZÚA (15 KM): 

Despois de Melide, o Camiño pasa por  Boente e  Castañeda para chegar logo a Arzúa, 
vila  quesera. O Camiño preséntase nesta etapa dócil e en moi bo estado, mesturando terra e 
pedra con pequenas  carreteritas entre pobos, con suaves ascensións e descensos, alternando con 
tramos chairos. Aloxamento en  Arzua. 

 

DÍA 14. ARZÚA - O Pino /  AMENAL (19 KM  APROX):  

Entre Arzúa e a catedral de Santiago median case 40 quilómetros e o máis lóxico e prudente é 
dividir o tramo en dúas xornadas facendo parada e fonda en Santa Irene ou O Pedrouzo. O  
Concello de Arzúa cede a testemuña ao do Pino nun traxecto cómodo, con pendentes máis fáciles 
e por pistas sempre próximas á  N-547. Aloxamento en  Amenal / O Pino.  

 

DÍA 15. O Pino /  AMENAL - SANTIAGO (22 KM  APROX):  

O camiñar tórnase sereno, quizais por medo a terminar e non saber ou non querer que facer 
despois. Sobre pistas de follaxe, entre as últimas manchas de eucaliptos e carballos, chegan as 
últimas aldeas do Pino. O municipio de Santiago agarda nun alto, xunto ao aeroporto, e conduce 
ao peregrino pola parroquia de  Sabugueira. Desde a atalaia do Monte  do Gozo obtense a 
primeira panorámica de Santiago de Compostela e dá comezo un percorrido urbano que conclúe 

aos pés da fachada barroca da catedral. O Obradoiro é o  fi  n e o comezo. Aloxamento en 
Santiago.  

 

DÍA 16. CHECK OUT E FIN DOS NOSOS SERVIZOS. 


