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LOTARÍA DE NADAL
Xa temos o número da lotaría de Nadal. Como todos os
anos xogamos o número 41532 coa diferenza que este ano
non hai participacións e os décimos poderanse adquirir na

SEGUNDA ETAPA

CIRCULAR OUTUBRO 2021

Nº: 182

administración nº 4, “Doña Lota”, situada na rúa Ecuador nº
36, preto do local social

O COUREL: Sendeirismo medioambiental, magosto e concurso fotográfico

¡¡¡NON AGARDES A ÚLTIMA HORA!!!

30-31 e 1 de novembro
O Courel, na montaña luguesa, probablemente sexa a zona de montaña máis biodiversa de Galicia. Nesta
contorna as tradicións culturais e a sabedoría medioambiental xúntanse para amosar de onde vimos e a quen
pertencemos. O proxecto Montañas do Courel acadou en 2019 a categoría de Xeoparque Mundial aceptada polos
expertos en xeoloxía, historia e natureza da UNESCO. A riqueza desta zona non deixa de lado ningún dos reinos
da vida: temos fungos, flora e fauna moi diversos pero tamén formacións xeolóxicas moi curiosas.

VINDEIRAS ACTIVIDADES

A Devesa da Rogueira é un tipo de bosque atlántico de 3 km2 que cambia de vexetación a medida que se ascende
ata os 1600m de altura. Pasamos de atopar arbustos baixos e plantas aromáticas a adentrarnos nun bosque
pechado cheo de grandes árbores que protexen e suxeitan as repregadas ladeiras por onde baixan multitude de
regatos. Neste espazo gózase do silencio, dos cantos dos paxaros, do voo rasante das aves rapaces e, mesmo,
de poder seguir algún rastro que outro de corzos ou lobos, cun chisco de sorte.
Por todo isto, imos adicar o día principal da saída a visitar este espazo. Faremos a ben coñecida ruta PR-G222
na que convidamos a todos a sacar fotos da súa fermosura. Para motivarvos a que carguedes coa cámara, haberá
un concurso no que se establecerán 2 categorías: paisaxe e fotografía macro, que levarán un extra de puntuación
para quen poida describir brevemente a especie ou ecosistema fotografado, prestando especial atención a se se
trata de ecosistemas/especies autóctonas ou alóctonas. As bases do concurso estarán especificadas no blog da
web e os premios para cada categoría consistirán nun vale de 50€ para gastar en material de montaña.
Esa mesma tarde, de volta ao fermoso espazo que nos ofrece o Acampamento O Caurel poderemos asar unhas
castañas para celebrar o magosto. Gaitas, pandeiretas, pandeiros e cunchas son benvidas para animar a velada.

AS ACTIVIDADES

Peña Trevinca M.G. colabora con:
C/Arenal nº58 - 60 1º A 36201 Vigo
Tf. 986 441 222 / Tf. Atención 24h: 620 777 577
autocares@autosgonzalez.com
www.autosgonzalez.es

De camiño cara a Seoane faremos unha parada en Folgoso para iniciar a nosa primeira ruta entre Folgoso
e Seoane. Os proxenitores e nenos da S. infantil terán o seu percorrido específico posiblemente visitando o Castro
da Torre.
Para o domingo teremos a actividade “estrela” coa visita da Devesa da Rogueira, acompañados por un
biólogo. Algúns poderán visitar a cova Longo de Meu. Os peques poderán facela o seu ritmo, mentres os demais
subirán ao Formigueiros.
Xa para o día de volta faremos unha visita a algunha cova do lugar con actividades axeitadas para cada
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INFANTIL
INFANTIL
/XUVENIL
Para o mes de outubro temos 3 saídas que vos contamos a continuación:
O dia 3 faremos unha excursión polo veciño concello de Cangas, da que xa vos informamos na anterior
circular.
O dia 17 coñeceremos o roteiro do rio Alén, por Barcia de Mera, no concello de Covelo. Camiñaremos
polas beiras do cauce fluvial e o val de aluvión deste río que aporta as súas augas ó río Tea (ambos
forman parte da Rede Natura 2000, a rede europea de espazos naturais
protexidos) constituíndo no seu conxunto unha das redes fluviais mellor
conservadas do sur de Galicia, en canto á calidade das súas augas, aos
seus hábitats de ribeira e especies animais e vexetais. Dentro desta
ruta temos preparada unha visita o muiño-aserradeiro dos Carranos...
vaivos gustar de seguro.
E para a última finde de outubro, sabendo ademais que o dia 1 é
festivo, temos preparados 3 dias nun lugar especial… falamos da
fermosiísima serra do Courel. Será unha saida compartida cos
adultos e polo tanto iremos todos xuntos no autobús. Faremos alguna
ruta compartida con eles e outras máis axeitadas para nós. Tamén
aproveitaremos para facer o tradicional magosto. Tendes toda información
na portada da circular.

CAMISETAS
Na época vacacional chegáronnos as camisetas pedidas por vós. Xa podedes recollelas no local social no
horario de sempre, de martes a venres e de 19:30 horas ás 21:30 horas. Temos algunhas camisetas
pedidas de máis, así que, os socios que non as pedisen anteriormente, se agora están interesados,
pódenas solicitar no club. Pode haber a vosa talla e cor.
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ESPÉLEO PARQUE DA MARIÑA
Sendeirismo e covas en Mondoñedo (Adultos e Inf-Xuvenil)
13-14 DE NOVEMBRO
Mondoñedo, capital da Mariña Central, xunto con Foz, Alfoz e Burela, son os concellos que conforman o
Espéleoparque da Mariña, que aglutina diferentes formas xeolóxicas relacionadas co mundo subterráneo,
entre elas, as covas do Rei Cintolo, Santos, Lobos, Arcos e as covas mariñas en Pedrouro e o Cantil; tamén
xeositios como A Frouxeira. Como complemento deste xeoparque están as antigas minas da Pontenova,
polo que será tanto en terras de Mondoñedo como na Pontenova onde faremos parte desta actividade, moi
relacionada coa espeleoloxía.
A actividade prevista será a visita da cova do Rei Cintolo de dúas
formas diferentes: unha será a clásica visita turística guiada,
opción moi interesante para os que nunca estiveron dentro dunha
cova pois é unha ruta sinxela. A outra opción é unha visita que nos
levaría a percorrer zonas da cova algo máis esixentes, cun tempo
de duración dunhas catro horas, o que nos permitiría ver
realmente a magnitude desta gruta, que actualmente está
volvendo ser topografada no proxecto Rei Cintolo 11000.
Para aqueles que prefiran camiñar faremos a ruta da Fraga Vella e Pena Montol, duns 16 km
aproximadamente, saíndo do cemiterio de Estelo e Tronceda. Será un fermoso percorrido por estas terras
lucenses. A pernocta será no seminario de Santa Catalina, o edificio máis grande da cidade, a súa orixe
data de finais do século XVI.
Domingo 14: A Pontenova, mina Consuelo

GREDOS
Do 9 ao 12 de outubro
Aínda quedan prazas para Gredos. Os interesados teñen nesta actividade de catro días roteiros de
montaña e sendeirismo, ademais da oportunidade de coñecer o val de Tiétar, tamén chamado a “Andalucía
de Ávila”. Estaremos aloxados na localidade de El Arenal.
Chamade o antes posible ao teléfono 986 42 05 51 para anotarse.

Domingo 17 de outubro de 2021
XXXIII Marcha Galega de Montañeiros Veteranos
Concello de Barreiros, Lugo.
Infórmannos os nosos compañeiros do “Club Sendeiros de Foz” que tiveron que suspender a XXXIII
Marcha de Montañeiros Veteranos de Galicia na data prevista e que a trasladan para o vindeiro domingo
17 de outubro. Dende o club queremos animarvos
a participar neste evento montañeiro que nos
permitirá contemplar as fermosas paisaxes da
Mariña lucense con montañeiros de toda Galicia.
Os participantes con 40 anos cumpridos recibirán
un agasallo conmemorativo.
Sairá un bus de Vigo e, quen o desexe, poderá
participar nun xantar de confraternidade.
Lista aberta desde o 5 ao xoves 14.

O concello da Pontenova está atravesado polo río Eo no seu curso medio alto. O seu nome vén dunha ponte
antiga sobre o río; estas terras pertencían a señoríos laicos e eclesiásticos, entre eles nobres como Pardo
de Cela, Osorio, Losada ou Miranda. A fundación no século XVIII da fábrica de Sargadelos (Cervo) e a
explotación mineira a principios do século XIX, motivaron a construción dun ferrocarril para levar o ferro
extraído das minas ata o porto de Ribadeo. Esta vía hoxe está recuperada como vía verde duns 13 km
atravesando varios túneles no seu traxecto. Estes dous fenómenos sociais tiveron moita importancia no
desenvolmemento destas Terras de Miranda.
A actividade proposta parte da antiga estación do tren. Visitaremos os fornos de calcificación que datan de
1905 e subiremos ata a mina Consuelo que estivo aberta dende 1905 ata aproximadamente 1920. A
entrada a esta mina é espectacular. Atoparemos dous niveis para visitar: un primeiro, visitable por todos e
un segundo nivel tamén fácil de acceder, aínda que iremos con arnés para asegurarnos nuns pasamáns
que hai instalados. Para iso teremos que levar arnés e cabos de anclaxe. Á saída da mina teremos a
posibilidade de baixar ata os outros fornos por tirolina, que era como baixaban antigamente o material, ou
camiñando e así enganchar nalgunha das rutas previstas.
Teremos tamén outra alternativa sendeirista máis longa para este día na que estamos aínda traballando.
NOTA: Para participar nas visitas ás covas temos que solicitar diferentes permisos, polo que os que queiran
participar teñen que anotarse con bastante antelación. As prazas dispoñibles son limitadas e cubriranse por
orde de inscrición. A lista para esta actividade abrirase o día 26 de outubro e pecharase o día 5 de
novembro. Para os que non queiran visitar as covas, o prazo remata o xoves día 11.

