
CLUB PEÑA TREVINCA Nº 186 febreiro 2022- 4 -

Nº: 186SEGUNDA ETAPACIRCULAR FEBREIRO 2022

CANAIS ROMANOS DE LA CABRERA (EPISODIO I)
Llamas de Cabrera - Valle Airoso – Cruz Mayor

19 e 20 de febreiro
Coma nun “déjà vu” montañeiro, a todos vos soará o texto desta portada. Foi escrito exactamente hai dous anos,
cando estraños ventos do afastado leste nos obrigaron a anular esta saída. Non vale a pena retocalo moito.
Gozade outra vez daquel texto:

A contorna das minas de ouro romanas das Médulas (Patrimonio da Humanidade dende 1997) é un dos principais
tesouros paisaxísticos do Bierzo. Oculta nas montañas que rodean a antiga explotación aurífera, atópase a
impresionante rede de canles de auga que abastecían a mina e que suman máis de 600 quilómetros de lonxitude.

A rede de canles permaneceu esquecida ata o seu recente
estudio. Enterrados polo paso do tempo, deformados polos
procesos de erosión das ladeiras e sepultos baixo un manto de
arbustos, as canles sobreviviron e hoxe esperan ver unha nova
luz co seu proceso de recuperación e revalorización.

As Médulas foron a maior mina de ouro do Imperio Romano. Os
traballos de explotación na mina ocuparon 250 anos, ata o século
III, e a construción das canles foi o primeiro paso que permitiu
extraer ouro da montaña, a través do proceso ‘ruína montium’.
Foron unha das obras hidráulicas máis extensas do mundo antigo
e o seu trazado, unha obra de enxeñería que perdurou 2.000
anos.

Ata seis canles diferentes en cadanseu nivel orográfico discorren pola vertente sur dos Aquilianos. “No es un
paisaje, es una obra”, con este lema reciben aos visitantes na zona. E teñen razón, pois este lugar, máis ca un
“sitio bonito”, é unha obra de enxeñería global. Para aprezalo, cómpre un enfoque especial que supere o estético

e particular, para deterse na visión de conxunto das canles,
simplemente abraiante.

Preto da aldea de Llamas de Cabrera, no fondo do val
Airoso, este escenario vólvese mítico, coma sacado dun
planeta de xigantes humanoides. Aparecen farallóns de
pedra cortados como a navalla, pasos aéreos que unen
fouces e cristas sen vertixe, longos túneles feitos a base de
punteiro, auga e lume; e muros de contención que desafían
a gravidade. Xa o dicía Plinio el Viejo hai 2000 anos: unha
obra de xigantes.

Seguindo o novo GR-292, percorreremos dende Llamas de
Cabrera parte do C-1 (canle 1) ata o fondo do val Airoso,
visitando as súas principais singularidades: os cortes da

Campanona, o aliviadoiro de Valdecorrales e, no final, a maior mina de ouro subterránea do imperio, a mina da
Casarina. Logo subiremos ao C-5 (canle-5) para percorrela nun tramo.

O domingo, outra vez dende Llamas de Cabrera, faremos a ascensión ao pico Cruz Mayor (2024 m.)
espléndido miradoiro de toda a comarca da Cabrera.

A lista ábrese o martes 8 e péchase o xoves 17 de febreiro.
QUE NON FALTE NINGUÉN!!
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1º Ciclo de Montaña, Medioambiente e Cambio Climático

Xa temos axendado o "1º Ciclo de Montaña, Medioambiente e Cambio
Climático da cidade de Vigo" que se celebrará entre o 22 e 24 de Marzo de
2022 no Auditorio Municipal do Concello de Vigo. A iniciativa consta da
proxección de 3 documentais e unha posterior charla e debate cun
investigador especialista no tema ou un deportista de alto rendemento,
dependendo da temática de cada día.

Sabedes que un dos principios básicos da Vogalía de Medioambiente é
achegar o coñecemento do medio natural e a preocupación pola súa
conservación a todos os cidadáns da contorna de Vigo, así que vos pedimos
apoio na difusión e asistencia ao acto porque, sen dúbida, valerá a pena. Isto
é tan só un avance, na circular de marzo teredes unha información máis
ampla.

RUTA DO ALTO VEZ- ETAPA I
Circular á Serra da Peneda

6 de febreiro
Este novo percorrido por Peneda-Gerês ten unha distancia circular de aproximadamente 71 km. Faise en varias
etapas nas cales se pasa por aldeas de gran beleza do norte de
Portugal. O roteiro, que toma o nome do mesmo río Vez, nace na aba
da serra de Soajo, no Parque Nacional Peneda-Gerês. No seu
percorrido pasa por varias pontes de gran interese histórico, entre as
que destaca a ponte medieval de Vilela. O río serpea por recunchos
fantásticos pasando por unha das aldeas máis bonitas do norte de
Portugal: Sistelo, coñecida como “O pequeno Tíbet portugués” pola súa
ubicación na aba da montaña e a configuración do terreo en socalcos.

Sistelo é unha aldea pertencente ao concello de Arcos de Valdevez. No
seu núcleo está situado o castelo que pertenceu ao vizconde de Sistelo, de finais do século XIX. De Sistelo
parten varios carreiros, un deles é o das pasarelas de río Vez que finaliza en Arcos de Valdevez. Este río está
integrado na Reserva Mundial da Biosfera e conta con importantes recursos naturais, ademais, está na lista
comunitaria da Rede Natura 2000.

Iníciase este roteiro en Sistelo por un carreiro estreito entre
muros ata chegar ao río Vez, que cruzaremos por unha das
pontes para comezar logo un ascenso rodeado de
vexetación. Pasaremos polas aldeas de Padrâo e Porta
Cova con bonitas vistas, continuando cara ás Brandas do
Furado, desde onde se pode ver o mítico monte da Peneda
(1381 m). Seguindo o GR chégase ás Brandas de Abeleira,
situadas a 1000 m. moitas delas están restauradas para
casas rurais. Xa na recta final pasamos polo cume do Cesta
(1134 m) para logo terminar en San Cando do Vento.

ROTEIRO FORCA DO LOBO
13 de febreiro

Non sei se sabedes que na Idade Media moito do gando que pacía nos montes galegos, era atacado polas
numerosas mandas de lobos que habitaban os nosos montes. Daquela, as armas de fogo non existían
aínda… Entón, como protexían os campesinos as súas vacas, ovellas, cabras etc.? Como se cazaban os

lobos na antigüidade? Con arcos e frechas? Pois non¡¡¡ Querédelo
saber? pois o próximo 13 de febreiro faremos unha ruta polo veciño
concello de Covelo, onde coñeceremos de primeira man como
funcionaba a trampa para dar caza e morte aos primos dos cans
actuais.
Percorreremos un sendeiro circular duns 12 km polas faldras da serra
do Suído e nesta ocasión teremos un guía excepcional chamado
Julio Eiroa, experto biólogo, socio do club e bo coñecedor da zona.
Grazas á súa compaña poderemos coñecer un montón de cousas da
natureza tanto vexetal coma animal.
Coma sempre, levaremos a comida da que daremos boa conta

durante a ruta. Levade tamén calzado de reposto xa que é unha zona húmida e seguramente mollaremos
os pés.

A lista abrese o martes 1 de Febreiro.
Non faltedes.¡¡

XUVENIL
XORNADA DE ESCALADA
13 FEBRERO GALIÑEIRO

A primeira actividade deste ano será de escalada. Todo o aprendido nos cursos de escalada no
rocódromo poñerémolo en práctica nas vías do Galiñeiro.

Para participar na actividade será necesario ter uns coñecementos mínimos de escalada. O número de
prazas será reducido. A lista abrirase o día 4 e pecharase ao completar as prazas dispoñibles.

Xa temos previstas varias actividades de espéleo para os próximos meses: A Trapa, Cortiñas, Ceza, Sima
da Tara, Arcoia, Buraca das Choias, Campamento Infantil de Espéleo na Mariña, Cintolo, Campamento
Galego e varias covas en Benia de Onís, son parte do proxecto para este ano.

A maioría destas actividades serán abertas a todos os socios que queiran participar, tendo preferencia
todos os que estean federados en espéleo.

LICENZAS FEDERATIVAS

Vai a moi bo ritmo a solicitude das licenzas deste ano. A nosa
preocupación é que moitos de vós non pasades logo polo
club a recollela. Tedes que considerar que, pola vosa
seguridade, mentres non a teñades na man e verifiquedes
que os datos son correctos, non podedes estar
completamente seguros de ter a cobertura da aseguradora.

PASAR A POLA VOSA LICENZA.

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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