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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

O concello de Triacastela sitúase moi preto do límite leste de Galicia e conta cunha orografía montañosa pertencente 

as Serras Orientais galegas. A pesares de que existen referencias históricas anteriores, Triacastela comeza o seu 

desenvolvemento territorial coa chegada no século XII de Afonso IX de Borgoña, Rei de León e Galicia, que acometeu 

importantes repoboacións na comarca.  

O Camiño Francés, de orixe medieval, baixa dende o veciño concello de Pedrafita do Cebreiro, salvando o desnivel 

mediante sucesivas viradas ata chegar á capital municipal de Triacastela.  

Un dos primeiros núcleos do concello, Biduedo, atópase no itinerario de Von Harff de 1496 co nome de "Bordeos". 

Máis adiante Fillloval é citado polo Padre Sarmiento en 1745 como punto de paso do Camiño Francés. Na contorna de Filloval 

atópase o lugar de "Os Cotelos", que fai referencias as canteiras nas cales que algúns peregrinos collían pedras que 

posteriormente serían convertidas en cal nos fornos de Castañeda. É o Códice Calixtino o que refire esta tradición neste 

concello: “[...] Triacastella, in pede sciliecet eiusdem montis in Gallaecia, ubi peregrini accipiunt petram et secum deferunt 

usque ad Castaniollam ad faciendam calcem ad opus basilicae Apostolicae [...]” 

A vila de Triacastela é citada, ademáis de no Códice Calixtino como acaba de mostrarse, no itinerario de Nompar de 

Caumont de 1417, no de Von Harff e en todos os documentos que dende o século XV relataron as etapas de peregrinación 

cara a Santiago de Compostela. Tamén atopamos referencia en cartografía histórica, como a "Charte des Chemins de S. Jaques 

de Compostelle" do ano 1648, adicado ós roteiros do camiño de Santiago dende Europa, ou a "Chrorographie du Royaume de 

Leon, des Provinves des Asturies et de Galice" de 1773, neste caso co nome de "Tria Castella".  

Unha vez atravesada a vila de Triacastela, o Camiño bifúrcase entre a alternativa norte cara a San Xil - no concello de 

Samos - seguindo a traza de varios camiños locais, e a alternativa sur, cara ao Mosteiro de Samos, que non se consolidou 

como itinerario xacobeo ata ben entrada a idade moderna. 

 

 

 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DO TRAZADO 

2.1. DESCRICIÓN DA PROPOSTA 

Triacastela é historicamente un lugar moi salientable no itinerario xacobeo, sendo citado en numerosas fontes 

documentais. O rei Alfonso IX favoreceu o desenvolvemento destas terras e contribuíu á súa prosperidade e repoboamento. E 

aquí onde, segundo o Códice Calixtino, os peregrinos recollían pedras que levaban ata os fornos que servían á construción da 

grande Catedral compostelán. O peregrino recorrerá, entre outros, os núcleos de Biduedo, Filloval, Ramil e Triacastela. Nesta 

vila a ruta cara Sarria bifúrcase: ao norte por Montán e ao sur polo Mosteiro de Samos. 

Trazado do Camiño: O Furco (límite co concello de Pedrafita do Cebreiro) - Triacastela 

Pouco logo de superar o comezo do concello de Triacastela, o trazado abandona a estrada LU-633 e toma un camiño 

que descende suavemente. De seguido se cruza coa corredoira que se dirixe a Biduedo. A partir deste punto, o trazado 

xacobeo discorrerá entre a estrada xa citada e a corredoira camiño de Biduedo. Ao comezo divísanse amplas vistas dos vales 

situados na parte dereita. Pero de seguido o peregrino verase rodeado da vexetación formada por matogueiras e especies 

diversas de árbores que illan ao camiñante da contorna. Pero esta clausura é temporal, xa que axiña se volta a ver os vales 

circundantes. 

Xa nas proximidades de Biduedo, o trazado xira e descende directo ao primeiro núcleo do concello de Triacastela. 

Antes de internarse no centro do núcleo, xorde a pé do camiño a Capela de San Pedro, con muros de mampostería e cuberta 

de lousas. No centro de Biduedo o trazado xira á esquerda para abandonar a poboación. As casas de Biduedo dan paso a unha 

paisaxe composta por praderías que aproveitan a pendente do monte. Acádanse a ver todos os vales da contorna, xa que o 

camiño transcorre a unha elevada altitude respecto das terras circundantes.  

A ruta mantén un ascenso suave pero prolongado sobre a ladeira da montaña. A amplitude de vistas mantense 

mentres se avanza entre matogueiras e arbustos dispersos por unha pista ancha e ben marcada. O carreiro toma dirección sur 

e inicia unha recta pola que se avanza comodamente. O peregrino discorre entre a vexetación baixa das leiras que ocupan as 

ladeiras deste monte Caldeirón.  Á fronte, as montañas da Serra do Oribio que protexen o val no que se sitúa Triacastela. Tras 

varias curvas de camiño pedregoso en descenso, aparecen as primeiras edificacións de Filloval. O trazado intérnase na citada 

poboación, que salienta polas cubertas de lousa das súas casas. Ao abandonar a zona de edificacións, o carreiro descende 

facendo un pequeno zigzag no transcurso do cal cruza a estrada veciñal que parte  do pasado núcleo de Filloval. Tras realizar 

un xiro no que o camiño está encaixado entre noiros, a ruta avanza en dirección a Triacastela mentres a vista despéxase. De 

novo contémplanse as paraxes próximas e a situación do camiño a media altura da montaña permite manter a orientación 

neste lateral do val. O trazado sitúase agora paralelo á estrada LU-633. A paisaxe da contorna non sofre grandes 

modificacións. Altérnanse prados baleiros con zonas de vexetación baixa e espesa. 

O trazado descende ata converxer coa estrada antes citada. No punto de encontro de ambos se acha unha zona de 

descanso. A continuación o trazado cruza a LU-633 mediante un paso inferior de estructura de formigón. Superado o 

cruzamento coa devandita estrada, o trazado intérnase no núcleo de Pasantes, que desenvólvese ao redor do trazado do 

camiño. Parte das construccións conservan as características da arquitectura tradicional da zona e aglutinan os edificios 

destinados a vivendas e os de explotacións agrícolas e gandeiras. O peregrino transita pola principal rúa de Pasantes e antes 

de abandonar a poboación, unha capela sae a pé do camiño. A ruta continúa costa abaixo sen moita pendente máis de xeito 

constante.  

No tramo entre Pasantes e o próximo núcleo, Ramil, o formigón deixa paso a un camiño de terra ben marcado que 

avanza elevado sobre o fondo do val. O peregrino dispón constantemente de vistas da montaña veciña, cuberta de bosques e 

praderías. En torno ao camiño salpícanse árbores de diferentes épocas e especies. Nunha das sucesivas curvas que realiza o 

trazado a vista amplíase e aparecen ao lonxe as casas de Triacastela. De seguido o carreiro queda mergullado entre noiros 

mentras a pendente en descenso acentúase ata chegar practicamente ao fondo do val. Ramil recibe ao peregrino cunha praza 

formada por unhas poucas edificacións de arquitectura tradicional.  
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O trazado discorre entre as casas de Ramil por unha rúa que se vai estreitando aos poucos. Superadas as últimas 

edificacións o camiño toma o trazado dunha estrada local. Tras unha breve zona pola que transcorre entre noiros, a vista 

despéxase no lado esquerdo. Nunha chaira de herba sitúase o albergue de peregrinos de Triacastela. 

A ruta continúa en liña recta pola Rua do Peregrino e pasa xunto á Igrexa Parroquial de Santiago.  O peregrino camiña 

pola Rua Leoncio Cadorniga e a continuación pola Avenida Camilo José Cela, onde xurde a bifurcación do trazado. Un ramal 

tomará dirección norte pasando polo núcleo de San Xil, mentres que o outro vai polo sur rumbo ao Mosteiro de Samos. 

Trazado do Camiño: Treito Norte: Triacastela -  A Balsa (límite co concello de Samos) 

Na bifurcación vírase á dereita para cruzar a estrada LU-633 e tomar a estrada que se dirixe a San Xil.  A ruta avanza 

nun ascenso cada vez máis pronunciado á vez que o val vaise pechando aos poucos. O trazado pasa xunto a unha nave 

industrial, e continúa en ascenso ata chegar ao lugar no que abandona a estrada. A ruta realiza unha dobre curva e atravesa o 

regato de Valdescara. Deste xeito pasa a rubir pola ladeira oposta entre os prados da bagoada e os bosques das saias 

montañosas. Aínda que a estrada local na que se apoia o camiño continúa en ascenso, o trazado xacobeo desvincúlase dela e 

toma un carreiro de terra que sae á súa esquerda. Desta forma cesa no seu ascenso e pasa a camiñar chairo xunto aos prados 

situados á súa esquerda, xa que á súa dereita está permanentemente a fraga. 

O núcleo da Balsa asoma entre as ramas das árbores. Esta poboación ten un pequeno grupo de casas de arquitectura 

tradicional, que serve de anticipo ao principal núcleo poboado. O camiño pasa entre elas por unha estreita rúa. A Balsa 

desenvólvese de forma lonxitudinal en torno ao val no que se sitúa, e paralelo a traza do camiño. Tras cruzar de novo o regato 

de Valdescara sobre unha pequena ponte, vírase á dereita e xunto a unha granxa atópase a Capela de San Antón. Abandonado 

xa o núcleo da Balsa, o trazado ascende por unha empinada costa entre altos noiros. 

Trazado do Camiño: Treito Sur: Triacastela -  Límite co concello de Samos 

Na bifurcación vírase á esquerda para arribar á Plaza da Diputación. Un monolito de pedra rematado cunha imaxe do 

Apóstolo Santiago conforma o Monumento ao Peregrino que hai nesta praza. Aquí finaliza o centro urbano de Triacastela, xa 

que tras cruzar unha ponte o peregrino continúa pola beiravía da estrada LU-633. A través do val do río Oribio, o trazado 

transcorre apoiándose na estrada ata chegar ao concello de Samos. 

Trazado complementario: Monte Caldeirón - Fillobal 

Compre tomar o carreiro que sae á dereita en pronunciado descenso, entre os peches de pedra que delimitan as leiras. 

O peregrino ten amplias vistas dos vales do contorno Máis adiante, un regato que baixa pola ladeira do monte alaga o camiño 

e discorre durante un treito polo mesmo trazado. Pero esta concorrencia de camiño e regato é pasaxeira e o firme do traxecto 

convértese nunha capa herbosa. O camiño continúa en descenso entre a vexetación baixa que forman arbustos e 

matogueiras. 

O treito restante ata chegar ao núcleo de Vilar volta a ter un firme pedregoso que descende entre manchas boscosas e 

noiros de terra. A poboación de Vilar está á vista e tras baixar a última pendente chégase a unha das primeiras casas do pobo 

situada xunto á estrada autonómica LU-637. A ruta cruza a citada estrada e diríxese cara á poboación de Vilar. Pero nada máis 

penetra nas súas rúas, xira á esquerda para tomar un camiño polo que abandona este núcleo. Este camiño transcorre 

practicamente en paralelo ao trazado da LU-637, pero a unha cota inferior. Pouco antes de chegar ao núcleo de Fillobal, o 

camiño incorpórase definitivamente á devandita estrada e o trazado intérnase nese núcleo. 

 

2.2. XUSTIFICACIÓN DA PROPOSTA DO CAMIÑO 

 
Superposición do trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño e complementario en Triacastela. Elaboración propia 
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Ao longo do Camiño no concello de Triacastela só se produce unha variación entre os trazados da delimitación 

efectuada en 1992 e a actual. Á saída de Triacastela consolídase a variante sur que se dirixe cara a Samos e que non foi 

recollida na Declaración de Unesco, e si no ano 1992. 

2.2.1. TRAMO BIDUEDO - FILLOBAL 

  
Trazado oficial de 1992 e trazados do Camiño e  complementario. Elaboración propia 

Entre Biduedo e Fillobal en 1992 delimitouse unha variante que desviándose cara ao norte pasa polo núcleo de Vilar. A 

variante sur, ou Camiño Antigo, mantense como traza do Camiño, mentres que a que discorre polo norte se converte en 

trazado complementario, polo carácter estacional deste. 
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DO CAMIÑO 

Para todos os tramos do Camiño recoñecidos no traballo se fai unha análise dos seus parámetros técnicos que os 

definen fisicamente. Deste estudo preséntase neste documento a información que resume o estado de conservación actual 

destes trazados, mediante o Índice de Calidade Percibida e o estado de conservación do pavimento. En ambos os dous casos 

defínese unha situación denominada “Recuperable/Cautela” para identificar aqueles tramos que na actualidade non poden 

ser transitados de forma cómoda pero que poden chegar a selo con intervencións lixeiras, e tamén aqueles tramos que 

debido a diversos motivos son dificilmente recuperables a curto prazo e quedan como cautela arqueolóxica. 

Índice de Calidade Percibida do Camiño (ICC) 

Indicador creado para representar de forma sintética a conservación e calidade global de cada treito de camiño, 

combinando o estado de pavimento, a adecuación do entorno, a paisaxe percibida, a visibilidade e o tipo de plataforma. 

 

 

 

Conservación do Camiño 

Estado de conservación do pavimento e plataforma do Camiño de Santiago. 
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4. DESCRICIÓN DO ÁMBITO DE BIC 

No concello de Triacastela prodúcense dous ensanchamentos salientables no ámbito BIC, un ao sueste e outro ao 

noroeste, ambos os dous próximos aos límites cos concellos lindantes. O primeiro recolle o trazado do Camiño e o trazado 

complementario ademais do lugar de Vilar, tanxencial a este último trazado; e o segundo provocado pola bifurcación do 

Camiño unha vez pasado o núcleo de Triacastela e entrando en Samos con dúas variantes. 

A delimitación afecta a parte das parroquias, Lamas de Biduedo, Villavella e A Balsa. Os núcleos que abrangue son o de 

O Biduedo, Vilar, Fillobal, Pasantes, Ramil, Triacastela, San Breixo e Balsa. 

Polo norte, o límite queda ao sur do rego de Grovia na parroquia de Lamas de Biduedo para continuar e atravesar o 

agra de O Biduedo. Tras entrar na parroquia de Vilavella e pola marxe esquerda do arroio de Teixido e pola dereita de O 

Carballal alcanzar o núcleo de Vilar que queda á esquerda. Tras bordealo, o límite vai cara ao sur ata cruzar o arroio de 

Vilavella, dende onde se dirixe lixeiramente cara ao oeste para cruzar as leiras de Fillobal, que queda á esquerda e continuar 

paralelo á estrada LU 633 ata despois do núcleo de Pasantes situado na parroquia de Triacastela. Unha vez superado o núcleo 

o límite axústase á LU 633 ata o lugar de As Colmiñas dende onde xira cara ao oeste para deixar Triacastela á esquerda e o 

castro do mesmo nome á dereita. Pouco despois intérnase na parroquia de A Balsa cruzándose co Río Teixedo e de xeito 

paralelo ao rego de Valdescara. Continúa deixando os lugares de O Portelo e Fanouzos á dereita e o núcleo da Balsa á 

esquerda, de maneira que tras deixar San Pedro de Ermo ao norte alcanza o límite do termo municipal de Samos no punto no 

que se atopa co regueiro de San Pedro. 

O límite sur, dando continuidade ao rodeo que se fai ás leiras de Fonfría en Pedrafita do Cebreiro, intérnase en 

Triacastela pola parroquia do mesmo nome deixando ao sur Trala Chousa polo lugar de Os Pedregais. Alcanza a estrada LU 

633 polo límite dereito dun devasas e séguea ata o lugar de Riba de Revolta dende onde se dirixe cara ao noroeste deixando o 

núcleo de Fillobal á dereita. Pouco despois axústase ao rego dá Ribeira e continúa en dirección noroeste de maneira que pasa 

polo sur dos núcleos de Pasantes, Ramil e Triacastela. No punto no que o rego desemboca no río Oribio, o límite sepárase da 

ribeira para, tras pasar polo lugar de A Casiña e A Pena Suñeira, dirixirse cara ao sur para acoller no seu interior a capela de 

San Mamede e chegar ao límite da parroquia de San Cristovo do Real de Samos. 

 

5. DESCRICIÓN DA DELIMITACIÓN DA ZONA DE RESPECTO 

O camiño atravesa Triacastela polas parroquia do sur e do oeste da xeografía do concello. En dirección a Santiago de 

Compostela, o camiño pasa polas parroquias de Triacastela, Lamas do Biduedo, Vilavella e a Balsa. Ademais, o ámbito 

incorpora total ou parcialmente ás parroquias anteriores as de Santalla de Alfoz e O Monte. 

O límite norte do ámbito entra na parroquia de Lamas do Biduedo dende Torés, no concello das Nogais. Continúa polo 

norte do núcleo de Lamas do Biduedo e do Muiño de Lamas para entrar na parroquia de Vilavella polo núcleo do Teixo 

seguindo para rodear polo norte o núcleo de Vilar e entrar na parroquia de Triacastela incluíndo no ámbito o castro de 

Triacastela, ao norte da parroquia. A continuación o ámbito adopta dirección norte para chegar ao núcleo de Santalla, na 

parroquia homónima e continuar en dirección noroeste pola parroquia do Monte cara a parroquia de Vilouzán, no concello de 

Láncara.  

O límite sur do ámbito entra dende a parroquia de Louzarela, pertencente ao concello de Pedrafita do Cebreiro, e 

continua polo límite sur dos concellos de Triacastela e Samos para entrar en Samos pola parroquia de San Cristovo do Real. 
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6. ELEMENTOS PATRIMONIAIS VINCULADOS AO CAMIÑO DE SANTIAGO 

Elementos patrimoniais dentro do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Capela de San Antonio Balsa Non Idade Contemporanea 642802 4736821 

Lavadoiro Balsa Non indeterminado 642973 4736593 

Casa con alpendre San Breixo Non indeterminada 643525 4735676 

Casa en San Breixo San Breixo Non indeterminada 643530 4735662 

Fonte en San Breixo San Breixo Non Idade Contemporanea 643537 4735700 

Capela de San Pedro O Biduedo Non Idade Contemporanea 649253 4734158 

Igrexa Parroquial de Santiago Triacastela Non Idade Media Alta 644206 4735401 

Muíño en Triacastela Triacastela Non Idade Contemporanea 643864 4735098 

Conxunto de casas de labranza en Triacastela Triacastela Non Idade Contemporanea 643908 4735361 

Cruceiro de Triacastela Triacastela Non Idade Contemporanea 643954 4735383 

Casa modernista sobre o camiño francés Triacastela Non Idade Contemporanea 644179 4735432 

Casa modernista en Triacastela Triacastela Non Idade Contemporanea 643880 4735338 

Casa modernista en Triacastela Triacastela Non Idade Contemporanea 644253 4735449 

Antigo Hospital de Peregrinos Triacastela Non Idade Contemporanea 644003 4735422 

Casa de la Tuya Ramil Non Idade Moderna 644841 4735420 

Casa da Eirexa Pasantes Non Idade Contemporanea 645749 4734852 

Capela en Pasantes Pasantes Non Idade Contemporanea 645760 4734852 

Pombal en Pasantes Pasantes Non Idade Contemporanea 645634 4734829 

Capela de San Mamede Capela San Mamede Non Idade Contemporanea 643329 4734506 

Casa en Vilar Vilar Non Idade Contemporanea 647618 4734867 

Capela de Santo Antonio Vilar Non Idade Contemporanea 647417 4735024 

Casa en Fillobal Fillobal Non Idade Contemporanea 647033 4734159 

Mámoa do Seixo Balsa Non Neolítico 642670 4736160 

Vilar Vilar Non Idade Media 647470 4734940 

Triacastela Vilar Non Idade Media (Séculos Centrais ) 644670 4735380 

Cova da Moura Vilar Non Indeterminada 648600 4734510 

 

Elementos da Declaración como Patrimonio da Humanidade do Camiño de Santiago (1993) fora do ámbito BIC 

Denominación Lugar BIC Idade Histórica UTM X UTM Y 

Igrexa de Santa María Vilavella Non - 646512 4735829 

Igrexa de Santa Eulalia Alfoz Non Románico 645174 4737051 

Igrexa de Santa María Monte Non - 643701 4738072 

Igrexa de San Silvestre Cancelo Non Románico 647040 4737102 

Igrexa de El Salvador Toloaos Non - 645814 4738456 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO (2007-2010) 
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DELIMITACIÓN DO TRAZADO E O ÁMBITO VINCULADO 

AO CAMIÑO FRANCÉS O SEU PASO POR GALICIA 

 

CAMIÑO FRANCÉS – TRIACASTELA.- 10 

 

 

Variante norte: Triacastela – A Balsa 
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CAMIÑO FRANCÉS – TRIACASTELA.- 14 

 

Variante sur: Triacastela – Límite concello de Samos 
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8. ANEXO PLANOS 

 

 


