
Programa de Rutas 2020

Despois de tanta festa vennos ben un pouco de auga, ímos 
camiñar as Fervenzas das Brañas de Toques, que  con  este  
outono  tan  mollado  os  ríos  deberian baixar  forman-
do  saltos  de  auga  impresionantes. Estamos a menos de 
dúas horas de Burela, en Terras de Melide, no Concello de 
Toques, para facer un roteiro circular de difi cultade baixa 
que discurre na súa maior parte por sendeiros anchos, ben 
señalizados onde se pode camiñar sen problemas nunha 
paisaxe de pequenos prados gandeiros con algún souto e carballeiras da ribeira do río Furelos.
Saímos o pé da Casa do Concello de Toques e no quilómetro un pasamos pola aldea de Buxán, neste 
punto temos o primeiro  bucle da ruta PRG-166.1, o cal non faremos por estar moi enlamado (esta-
remos atentos as marcas nos cruces, pois esta ruta encontrase con outras, nos sempre seguiremos 
pola PRG -166), seguimos polo camiño da esquerda ata chegar a aldea de Paradela e a ponte sobre 
o río Furelos, xiramos a direita na Igrexa de San Paio, a uns 400 metros atopamos un pequeno me-
rendeiro o carón do río, aquí empeza o segundo bucle, seguiremos pola esquerda a beira do río e 
voltaremos pola outra beira. Andamos unhos 700 metros por un bonito sendeiro ata chegar a unha 
pista de gravilla que nos leva a fervenza a un quilómetro e medio despois de llanear e logo ir subindo 
chegamos o gran muíño de Fervenza, ten pinta de levar tempo sen moer, o pé dun salto de auga de 
40 metros de alto, seguimos camiño arriba e chegamos a parte alta da fervenza, xiramos a direita 
abandonando a pista para cruzar o río, cerrar o circulo e camiñar polo outro lado, despois de llanear 
e baixar, donde teremos vistas panorámicas da fervenza o lonxe, chegamos a aldea de Os Prados 
e sin entrar na aldea xiramos a direita camiñando unhos 150 metros pola carretera collemos unha 
pista a direita, bordeando en descenso o monte, seguimos río abaixo ata chegar o cruce do anterior 
merendeiro e voltamos polo mesmo camiño ata o punto de saída da ruta, o lado da Casa do Conce-
llo, pra ir xantar despois a Melide que esta a sete quilometros.

PRESENTACIÓN 

O programa de rutas que se propuxeron para este ano foi feito pola directi va saínte e revi-
sado e aprovado pola entrante xa que a nova directi va consti tuíuse case que a fi nais de 

decembro e era moi xusto o tempo para sacar a revista e facer o calendario de rutas.
Aparte de as rutas clásicas de todos os anos como son a de Lourenzá, a de Navia, a nocturna 

a San Cibrao e a do día do socio no Monte Castelo, incluímos outras que nos pareceron bastante 
atracivas e non moi complicadas.

Seguindo na línea das de fi n de semana xa que cada vez teñen más éxito, iste ano vamos facer 
unha máis longa, de 5 días, a Lanzarote. Resulta bastante complicado a preparación dunha ruta des-
tas característi cas para tanta xente pero estamos traballando arreo para que saia o mellor posible, 
confi amos que, como todas, sea un éxito.

Coma sempre esperamos que vos gusten e que disfrutedes o máximo en todas e cada unha 
delas.

FERVENZA DE BRAÑAS (Toques)
11 xaneiro - 12 qm. - Difi cultade baixa  - Ruta circular 

Responsable: Jacinto

Dende Landoi, parroquia do Concello de Cariño, subiremos ata al-
dea de San Andrés de Teixido, pertenecente o Concello de Cedeira, 
lugar cheo de lendas e tradicións.
O percorrido é de once quilómetros disfrutando de acanti lados, ani-
mais en liberdade e un fermoso pobo situado na Serra da Capela.

RUTA LANDOI - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
8 de febreiro - 11 qm. - Difi cultade media - Ruta lineal

Responsables: Mary/Juan Carlos



RUTA DOS MUIÑOS DO RIO MERA (Lugo)
18 de abril - 11 qm. - Difi cultade baixa

Ruta lineal - Responsables: Sefa / Amando
O río Mera ten algo menos de 13 quilómetros, nace na parroquia de 
Bóveda de Mera e desemboca no río Miño, na parroquia de Orbazai.
Anti guamente este río era moi coñecido polos seos muíños e pola 
súa pesca, hoxe é máis un lugar de lecer para a xente que vive na 
cidade e para os amantes da natureza.
A ruta vai a ser linial, empezándoa na parte alta do río e acabando 

na área recreati va do Monte Segade.

FERVENZA DE BELELLE (Neda)
9 de maio - 6-7 qm. - Difi cultade media - Ruta lineal

Responsables: Marina / Fernando
Comezamos no chiringuito do Belelle, camiñando por un carreiro 
ao lado do río Belelle. Ao chegar a un pequeno encoro que surte 
de auga ao pobo de Neda (famoso polo seu pan) e á Armada, 
conti nuamos pola canle que conduce a auga ata a Fábrica da Luz. 
Podemos camiñar polo muro da canle, ou polo carreiro que hai 
paralelo. Ás veces, unha corrente de auga obrigaranos a subir ao 
muro, e outras, como a canle vai por túneles, teremos que ir polo 
carreiro.
Despois duns 2,5 km, descendemos os case 200 m de desnivel 
que hai entre a canle de auga e o leito do río por un carreiro en 
zigzag, cuns 40 recodos. Durante o descenso estamos rodeados 
por unha fermosa fraga de vexetación autóctona que loita por 
sobrevivir á invasión de eucaliptos. 
Na parte fi nal do descenso, hai un miradoiro no que nos pode-
mos xuntar para facermos unha foto e contemplar a espectacular 
Fervenza entre loureiros.
Ao chegar abaixo, tomamos un carreiro á dereita, que nos leva ao pé da Fervenza, de 45 m de altura. 
Se a primavera foi chuviosa, o estrondo da auga ao caer será impresionante e estará rodeada dunha 
nube de auga pulverizada que nos duchará.
Volvemos sobre os nosos pasos e chegamos á Fábrica da Luz que funciona desde 1901. Aquí, os 
que teñan forzas e vontade, poden subir ata o Miradoiro do Viladonelle, unha subidiña curta pero 
esixente que nos ofrecerá unhas marabillosas vistas da Fervenza. Logo hai que baixar por onde su-
bimos.
Agora dirixímonos por unha pista asfaltada paralela ao río Belelle, case sen tráfi co que nos levará, 
pasando polo muíño da Barcia, ata o pazo de Isabel II onde nos recollerá o autobús.

Este ano vamos a aumentar o reto que ti vemos o ano pasado 
que foi unha viaxe de fi n de semana de catro días as Pasarelas 
de Montf alcó, en Lérida, vámolo aumentar tanto en días xa que 
vamos a engadir un máis, cinco, como na distancia porque va-
mos a ir as Illas, concretamente a Lanzarote.
No momento de editar a revista inda non temos o programa pe-
chado pero si asegurarvos que vamos a facer dúas rutas espec-
taculares e moi sinxelas e que vamos a visitar todos os puntos de interés que ten a illa. Esperemos 
que teña éxito e que saia todo ben.

FIN DE SEMANA EN LANZAROTE

RUTA NAVIEGA
14 de xuño - 12 qm. - Difi cultade media - Ruta lineal

Responsable: Xunta Directi va
Outro ano máis vamos a ir a Navia para facer esta fermosa ruta 
que nos invitan os nosos colegas de Peña Furada.
O ano pasado a maioría da xente fi xo solo a primeira parte da 
ruta, ata a praia de Frexulfe, onde nos invitaron a comer, este 
ano vamos a facer o mesmo plantexamento e así faremos solo 
12 quilómetros, os que a queiran facer completa terán que an-
dar de 20 a 21 quilómetros.

18, 19, 20, 21 e 22 de marzo - Responsables: Juan Carlos / José Antonio



ENCONTRO MONTE CASTELO
DÍA DO SOCIO

20 de xuño - 16,7 qm. - Difi cultade media/alta 
Ruta circular - Responsable: Xunta Directi va

Faremos a ruta circular de Burela que xa é a nosa ruta 
ofi cial. O chegar de volta a meta en Burela, frente a 
Capitanía Maríti ma, haberá un autobús para subir o 
Monte Castelo donde nos reuniremos para comer e 
facer unha festa por todo o alto como todos os anos.

RUTA NOCTURNA DE SAN CIBRAO
11 de xullo - 9 qm. - Difi cultade baixa

Ruta lineal - Responsable: Xunta Directi va
A nova directi va inda non temos claro como se vai 
a facer esta clásica ruta, si como estábamos a facer 
ulti mamente ou sexa ir en autobús ata San Cibrao, 
voltar a Burela andando e tomar o chocolate con 
churros nun bar do pueblo ou facer como antes, 
ir andando ata San Cibrao, tomar alí o chocolate 
con churros e volta en coches que previamente se 
desixaran alí, xa se estudiará e se anunciará con an-
telación.



MINAS DA SILVAROSA (Viveiro)
13 de setembro - 12 qm.Difi cultade: baixa-media

Responsables: Conchi e Paco

A asociación As Minas dá Silvarosa organiza cada 
ano desde 2006 un roteiro de sendeirismo desde 
a Praza Maior de Viveiro ata o xacemento de mi-
neral situado entre as parroquias de Vieiro e Co-
vas. Os organizadores, no transcurso da camiñata, 
van explicando a relevancia dun dos xacementos 

industriais e xeolóxicos máis importantes de Galicia, que foi motor económico da zona entre os 
séculos XIX e XX, así como o seu interese turísti co e cultural.

RUTA TABAYÓN DEL MONGAYU 
(Tarna - Asturias)

3 de outubro - 12 qm. - Difi cultade baixa 
Ruta circular - Responsable: Carlos

Esta é unha ruta circular moi bonita e sinxela das que 
estamos acostrumbrados a ver en Asturias, empeza e 
remata en Tarna, un bonito pueblo da montaña astu-
riana. A ruta discorre toda por frondosos bosques que 
nesta época do ano están cun colorido espectacular e 
disfrutaremos tamén dunha fervenza que si ten sufi -
ciente auga e moi bonita.

BODA VAQUEIRA (Tineo - Valdés)
26 de xullo - 10 qm. - Difi cultade baixa-media

Responsables: Conchi e Paco

Faremos un pequeno roteiro que nos levará desde Pare-
des ata Ariestebano, co obxecti vo de vivir un dos aconte-
cementos mais vistosos e orixinais da cultura asturiana, 
A Festa Vaqueira.  Tamén coñecida como a Vaqueirada, 
se celebra cada ano o últi mo domingo de xullo na braña 
de Aristébano, entre Tineo e Valdés. É unha das festas 

máis étnicas e orixinais de toda Asturias, porque en realidade convértese nunha homenaxe divul-
gati va da vida e costumes dos Vaqueiros de Alzada, chegando a celebrarse unha voda de verdade 
pola vella vaqueira.

RUTA DA CAZOLGA (Lourenzá)
2 de agosto -  Responsable: Xunta Directi va

Esta ruta xa é tamén unha clásica que poñemos todos 
os anos no programa porque nos invitan os nosos co-
legas e amigos de Terras de Lourenzá.
De momento non se sabe que ruta van a propoñer 
pero o que si que temos claro e que vai a ser bonita e 
xa solo polo rato de amizade e compañerismo que pa-
samos na comida e na festa que fan despois xa merece 
moito a pena.



ASAMBLEA E CEA BAILE FIN DE ANO
28 de novembro - Responsable: Xunta Directi va

Como todos os anos faremos a asamblea ordinaria e pos-
terior cea-baile de fi n de ano, iste será o 28 de novembro 
e no restaurante que a faremos inda é moi pronto para 
confi rmar pero o que si garanti zamos é que vamos a dis-
futar todos un montón coma todos os anos.

RUTA EN FONSAGRADA
12 de decembro - 8 qm.  Difi cultade baixa
Ruta lineal - Responsables: Ana/Alfredo

Como todos os anos, por decembro, iremos a 
Fonsagrada para fecer unha pequena ruta, máis 
que nada para abrir un pouco de apeti to xa que 
o remate daremos conta de un estupendo coci-
do, con botelo incluído, no restaurante Piñeiral 
e así daremos por rematadas as rutas do ano 
2.020.
A ruta que faremos índa está por determinar 
pero seguramente que Ana e Alfredo prepararan outra etapa do Camiño Primiti vo de Santi ago que 
xa levamos feitas varias.

Nesta ocasión trátase dun roteiro con trazado li-
neal duns 12 quilómetros entre A Ferrería do Incio 
e Biduedo de Brollón, que pasa por soutos, carba-
lleiras, balnearios, anti guas zonas de explotación 
do ferro da epoca romana, covas, foxos de lobos 
e miradoiros.
Estamos   no   Concello   do   Incio,   a  terra   brava, 

terra de lobos  e  antesala   do   Courel. Arrancamos o lado do anti go hotel balneario, bonito edifi cio,  
hoxe en día abandoado polos espabilados amigos das subvencións, na pintoresca aldea da Ferrería, 
a mediados do século pasado estaba chea de fondas e pensios para aloxar os auguistas que eco-
nómicamente non podían aloxarse cos adiñeirados clientes do hotel, entre  soutos e carballeiras a 
quilómetro e medio atopamos a nosa esquerda a fonte de augas do Balneario do 1884,construc-
ción sinxela cunha  singular fonte  onde a xente viña beber as augas ti ntas, augas ferrosas , boas pa 
todo. Seguimos subindo, a nosa esquerda poderíamos chegar a Mesa dos 4 Cabaleiros (1.200 mts 
de alti tude) deixámolo pa outra ruta, e  no quilómetro cinco  a primeira mina, Mina do Bouzallo de 
San Miguel, frente a un miradoiro, o de Pena Escrita, un pouco mais adiante temos o desvio po Foxo 
dos Lobos, a 300 metros  está a mina do Couso, seguimos camiñando e no quilómetro seis  temos a 
Mina Fonte Barrosa (derradeira mina explotada nesta zona), 100 metros máis adiante está a Mina 
da Tinta, no quilómetro sete a Mina de Avión e un pouco máis adiante,  outro mirador o de Pena de 
Chao, espectacular polas suas vistas e os petroglifos. A parti res de aquí empeza o tramo en  baixada 
suave, o fi nal do mesmo atopamos a mina máis impresionante, a  Cova das Choias unha gruta de 
orixe natural duns 30 mts de alto, probablemente extraeron ferro na epoca romana, e seguro que 
nos séculos XVI e XVII abastecían as ferrerías da comarca,  esta cova hoxe moi apreciada  e protexi-
da  polo  seu musgo luminiscente, a colonia de morcelagos e o ti po de corvos (chamados choias) 
que habitan, so se pode acceder  a entrada principal, o resto dos tuneles con visitas guiadas. 

RUTA DO FERRO PRG-225 (O Incio)
7 de novembro - 12 qm. - Difi cultade media 

Ruta lineal - Responsable: Jacinto


