
CAMPO DE TRABALLO A ESENCIA GALEGA 

(PORTOMARÍN-LUGO)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
18-30/08/2017 18-30 Autonómico e Gali-

cia exterior
Etnográfico, teatral e
social

30

LOCALIZACIÓN
A vila de Portomarín,  situada  na provincia de Lugo nas
marxes do río Miño, conserva as características da tradi-
cional vila galega, con soportais, rúas empedradas e casas
de baixa altura, o que a fai  dona dun encanto especial.
Atópase a 25 km ao sur da capital lucense. Limita cos con-
cellos de Guntín, Páramo, Paradela, Taboada e Monterro-
so.
Famosa  pola  beleza  paisaxística,  o  esmero  co  que  se
manteñen os moitos espazos naturais existentes no conce-
llo, parques como o de Manuel de Blas, Antonio Sanz ou
Agustín del Río fan que Portomarín sexa coñecida como a
Vila Xardín. Hoxe en día é a poboación galega que ten
máis extensión de zonas verdes na zona urbana.
O 8 de febreiro de 1946 a vila de Portomarín foi declarada
Conxunto Histórico Artístico.

NOTA: este campo non dispón de accesos para persoas
con discapacidades físicas.

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
O  obxecto  deste  proxecto  é  poñer  en  valor  a  cultura
popular  galega  dos  nosos  antepasados, para  que  as
mozas e os mozos galegos e emigrantes de procedencia
galega, coñezan as nosas raíces, as valoren e axuden a
manter  a  nosa  esencia.  Este  campo  de  traballo  de
modalidade  etnográfica,  teatral  e  social,  recuperará
tradicións e acontecementos da vida no rural galego dos
nosos  antepasados  para  teatralizalas  e  gravalas,  e  así
máis adiante difundir esta gravación nos centros galegos
no exterior e nos centros de maiores do noso contorno. 
Concretamente, o que faremos polas mañás de luns a
venres será traballar na busca de información mediante
encontros  con  persoas  maiores  onde  recolleremos
tradicións  e  acontecementos  da  vida  no  rural  galego.
Polas tardes e nas fins de semana, o que faremos serán
diferentes visitas socioculturais pola xeografía galega e
actividades lúdicas que ensinen as riquezas de Galicia,
entre  elas  unha  comida  coas  familias  das  persoas
participantes.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No tempo de lecer  levaranse os participantes a visitar
Galicia para que coñezan diferentes recunchos da terra
dos  seus  antepasados  (Portomarín,  Lugo,  Ourense,
Santiago  de  Compostela,  Ribeira  Sacra)  e,  como
novidade, organizarase unha comida familiar na que se

xunte  aos/ás  familiares  das  persoas  participantes  do
campo  coa  súa  familia  en  Galicia.  Nesta  comida
predominarán  os  produtos da terra.  
Outras  actividades  serán:  unha  charla  lúdico-formativa
sobre  os  centros  galegos  no  exterior,   visitas  lúdico-
nocturnas  a  festas  patronais,  actividades  deportivas,
obradoiros  de  traballos  manuais,  xogos  e  actividades
lúdicas,  actividades  de  coñecemento  do  contorno  e
actividades de animación.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas e están suxeitas a modificacións derivadas
do propio desenvolvemento do campo de traballo.

COMO CHEGAR
Por avión:   (www.aena.es). Tfno.: 902 404 704
Aeroporto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tfno.: 
981 547 501
Aeroporto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeroporto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por estrada:
-  Liña  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
 - Liña Lugo-Portomarín: MONBUS e Empresa Portomarín
S.A.: 982 533 005
Estacións de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335 
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
En vehículo propio:
A Coruña-Lugo-Portomarín
Santiago-Melide-Portomarín
Ourense-Monforte-Portomarín
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Albergue Xuvenil  Benigno Quiroga (Avda.  de Sarria,  20,
27178 Portomarín, Lugo. Tel: 982 54 50 22)

INCORPORACIÓN
Día 18 de agosto de  16 a 18 horas  no albergue xuvenil
Benigno Quiroga para os/as participantes galegos.  
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COTA
CENTO DEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DA COTA
Soamente se devolverá a cota no caso de suspensión
da actividade. 

EQUIPO ACONSELLABLE
Útiles de aseo (neceser completo) e toalla de ducha.
Saco de durmir, esteira e mochila pequena para rutas.
Calzado axeitado para montaña e calzado deportivo.
Roupa:  de  deporte  (suadoiros…),  de  baño  (traxe  de
baño,  toalla,  chancletas…),  de  abrigo,  chuvasqueiro,
roupa para actividades lúdicas nocturnas e outro material
como gorra, calzado cómodo...
Na medida en que lles sexa posible aos/ás participantes,
roupa vella de “época” para as escenificacións.

DOCUMENTACIÓN
Todas as persoas participantes deberán levar o seu DNI e 
a tarxeta sanitaria.

SEGURO
Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro que
cobre os accidentes que se poidan producir durante a
actividade e a responsabilidade civil que deles se poida
derivar.

CONTACTOS
Escola de Tempo Libre Bulideira (www.bulideira.org): 
669 43 21 11
etlbulideira@gmail.com

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación e
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal da Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con 
toda a información sobre campos de traballo, lecer e tempo
libre, actividades, formación… 
www.santiagoturismo.com. Información sobre a cidade de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos… 
www.lugo.es. Información sobre a cidade de Lugo, trans-
portes, accesos… 
http://lugo.gal/es/lugo-destino-turistico-0
www.concellodeportomarin.es
Información sobre o concello de Portomarín, situación, tu-
rismo, transportes, accesos… 
ww  w  .  caminodesantiago.gal   Páxina oficial sobre o Camiño 
de Santiago e outros eventos
www.tur  ismo.gal. Portal de información turística de Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páxinas con informa-
ción sobre transporte dende outras comunidades autóno-
mas
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