Tf: 649264082 para situacións imprevistas, soamente activo os días de actividades.

PR®
XANEIRO
Domingo 12

 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Fervenzas da Rexidoira (Oza-Cesuras)
O río Mendo, pasado o seu nacemento, encaixa desde Rexidoira ata Trasanguelos, e discorre en rápidos e
varias fervenzas, nun entorno verde máxico, entre as que destacan a Fervenza da Ola e a do Batán.
Completaremos a ruta polo monte Cadaval, volvendo ao noso punto de partida.
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 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 Rafa Fernández

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta das Minas de Brués (Boborás)
San Fiz de Brués é unha das parroquias do ourensán concello de Boborás, na comarca do Carballiño, que
conta con importantes atractivos naturais, etnográficos e históricos. A nosa andaina levaranos polas minas
de ouro e arsénico, á Ponte Vella e ás Termas de Brués, ademais de fabulosas fragas e bosques de ribeira
nas marxes do troiteiro río Viñao.

15km
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 Matilde / Maví
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PR®
FEBREIRO

 9:00 C.S.C. Fontñas / 9:15 Praza de Vigo

Domingo 9

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta de Codeseda a Sabucedo (A Estrada)
A ruta comeza en Codeseda, ao longo do rio Umia, que nos ofrece uns dos mais fermosos cauces polos
numerosos regatos e afluentes que recolle. A través de frondosas corredoiras percorreremos bosques e
prados, onde mesmo poderemos atopar cabalos en semi-liberdade, ata chegar a Sabucedo, lugar de
celebración da famosa "Rapa das bestas”, festa de recoñecido interese turístico internacional.
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 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 Paqui / Luisa Delgado

 35 máx.

40 €

Apuntarse só ao cocido 30 €. Apuntarse só a ruta 15 €
Socios temporais ou fixos sen federar: ruta+cocido 43 € só ruta 18 €

Ruta do cocido – Ruta do Foxo do lobo (Cotobade)
Ruta circular que parte de A Chan (Carballedo), remontando o río Almofrei, pasando pola Ermida de San
Brais, con preciosas carballeiras, muíños e pontes, ata chegar ao “Foxo do lobo”. Desde aquí volveremos á
A Chan onde nos espera un merecido cocido no mesón Casa Inés.
A inscrición para o cocido iniciarase o 3 de Febreiro e rematará o 11 de Febreiro. A inscrición para a ruta
seguirá o calendario habitual.

12 km
C. D. FONTIÑAS

300 m

300 m

3

3

3

3

 Pedro Carballo

981577928 clubdeportivofontiñas.com cdfontimontana@gmail.com 2020 [2]

PR®
MARZO

 9:00 Praza de Vigo / 9:15 C.S.C. Fontiñas

Domingo 1

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Ruta por Monfero (Monfero)
Accederemos a parte alta das Fragas do Eume polo portal de Monfero, onde visitaremos brevemente o Mosterio de
Monfero. A ruta comezará un pouco máis o norte, combinando varias rutas que conflúen na aldea de A Torre de San
Bartolomeu. Percorreremos unha grande variedade de paisaxes cruzando fragas, bosques, e cresteando polo
parque natural por unha sucesión de miradoiros que nos agasallan con espectaculares vistas do encoro e do canón.

16 km
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 8:30 C.S.C. Fontiñas / 8:45 Praza de Vigo

 Carlos Sierra / Sol García

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Rutas miudiñas-de Mondariz a Vilasobroso (Mondariz)
As rutas miudiñas que presentamos son máis curtas en lonxitude que as actividades habituais do club, anque
non en tempo e desfrute. Ideais para iniciarse no sendeirismo ou para camiñantes máis temperados que
desexan pasar o día desfrutando de tomarse tempo na natureza e achegarse ó patrimonio cultural.
A ruta comeza no concello de Mondariz Balneario, no paseo fluvial do río Tea, que percorremos ata o
remate da localidade en dirección ao Castro de Troña. Segue pola ladeira do monte Landín, onde se atopa a
Ermida de Santa Trega, cara ó Castelo de Sobroso. O Castelo ten una longa historia, con referencias ó
Rey BermudoII (s.X), Dona Urraca (s.XII), as revoltas irmandiñas (s.XV), a familia de Soutomaior (s.XVI),
ata a familia Carrera. A saída do castelo atópase a eirexa de Vilasobroso, onde remata a ruta.

13 km
C. D. FONTIÑAS
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 Sol García / Carlos Sierra
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Domingo 29

 8:30 C.S.C. Fontiñas / 8:45 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Espazo reservado para aclaracións de aloxamento

Ruta do Monte Aloia (Tui)
Comeza na zona de Circos (Pazos de Reis) e transcorre pola beira do río Tripes, afluente do Miño.
Seguimos ata o Castro do Alto dos Cubos. Ascendendo pouco a pouco nos atopamos coa Senda Botánica,
espazo verde exemplar de ordenamento forestal didáctico. A ruta remata tras recorrer a muralla ciclópea
que rodea a cima, onde se atopa a Ermida de San Xiao e cinco miradoiros.
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C. D. FONTIÑAS
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 Mario Lado / Luisa Pazos
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Tf: 649264082 para situacións imprevistas, soamente activo os días de actividades.

Club Deportivo Fontiñas-Saída de Semana Santa
Programación suxeita a cambios. Máis información na nosa web

PR®
ABRIL
Xoves 9-Domingo 12

 7:00 C.S.C. Fontiñas

 35 Máx.

290 €

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio
Socios sen federar 300 €

Viaxe á Costa Vicentina e Serra de Grândola (Portugal)
O Club Deportivo Fontiñas programa para esta Semana Santa unha viaxe á Costa Vicentina e Serra de
Grândola, unha preciosa costa que se estende desde Sines ata O Algarve. Camiñaremos a través de
carreiros debuxados entre os cantís e as dunas, cruzando bonitas vilas pesqueiras. Descubriremos tamén a
Serra de Grândola, cuberta por unha devesa de sobreiras e outros bosques mediterráneos. Unha viaxe
inesquecible para coñecer unha das costas máis belas de Portugal.
O prezo inclúe:
- Autobús viaxe + excursións mencionadas no programa
- 3 noites de aloxamento e almorzo buffet no HOTEL DOM NUNO*** en Santiago do Cacém
- 3 ceas nun restaurante local en Santiago do Cacém
- Cuartos dobres, con wifi, terraza, piscina e bar
- Guía local de sendeirismo titulado

NOTA: O programa das rutas non é definitivo. Dependendo da climatoloxía e outros condicionantes,
poderase modificar en beneficio do grupo e da súa seguridade.

Xoves 9: 7:00h – Saída desde o C.S.C. Fontiñas con dirección á Costa Vicentina. Tras algunha breve
parada, chegaremos a Setúbal para iniciar a nosa primeira ruta, subindo ata a cima do Parque Natural da
Arrábida, desde onde teremos unha boa vista de Setúbal aos nosos pés, e Lisboa ás nosas costas. Pola
tarde continuamos en bus ata Santiago de Cacém. Cea e aloxamento.
Ruta circular 9 km – subida 280m baixada 280m
Bus 650km-7h 30min

C. D. FONTIÑAS
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Venres 10: Costa Vicentina
08:00h Despois do almorzo desprazámonos ao Atlántico para iniciar a ruta percorrendo a Costa Alentejana
cos seus cantís e grandes dunas naturais. De camiño ao hotel faremos unha parada en Sines, para
coñecer esta vila pesqueira. Regreso a Santiago do Cacém. Cea e aloxamento.
Ruta 18 km – subida 300m – baixada 300m
Bus 80km

Sábado 11: Serra de Grândola
08:00h Moi próxima á nosa base sitúase a Serra de Grândola, tamén coñecida por dar nome á canción da
revolución do 25 Abril. Faremos unha longa camiñada entre bosques cheos de sobreiras e con gran
variedade de flora mediterránea. Regreso ao noso hotel. Cea e aloxamento
Ruta 20km – subida 600m – baixada 600m
Bus 60km

Domingo 12: Serra de Santa Cruz
Moi preto do noso hotel atópase a Serra de Santa Cruz. Pola mañá camiñaremos por esta Freguesía.
Tempo libre para a comida. 13:30 h Emprendemos a viaxe de regreso percorrendo o país veciño con breves
paradas. Chegada a Santiago 22:00 h aprox.
Ruta 10km – subida 300m – baixada 300m
Bus 650 km-7h 30min

Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Aberto prazo de pre-inscrición ata o 31 de Xaneiro,
realizándose un pago por adiantado de 50 € para a reserva. En caso de cubrirse as prazas dispoñibles na
devandita data, pecharase a lista de admisións. En caso contrario, seguirá o prazo de inscrición ata o 9 de
Marzo, data límite ata a que se poderá dar de baixa por escrito (por e-mail ou presencialmente)
recuperando o sinal entregado. O resto do pago realizarase antes do 16 de Marzo. A partir de dita data, o
sinal non se recuperará en ningún caso, e o resto das cantidades dependerá dos pagos adiantados que xa
fosen realizados polo club aos hoteis e empresa de transporte, e a posibilidade de recuperalos ou non.
C. D. FONTIÑAS
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Horario

Severidade do medio natural

Desnivel de subida

Orientación no itinerario

Desnivel de baixada

Dificultade no desprazamento

Distancia horizontal

Cantidade esforzo necesario

Método Información De Excursións
É un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar e expresar as
exisencias técnicas e físicas dos percorridos. O seu obxetivo é unificar as apreciacións
sobre a dificultade das excursións para permitir a cada practicante unha mellor
elección.

Medio
Severidade do medio
natural

Itinerario
Dificultade para
orientarse no itinerario

Desprazamento
Dificultade no
desprazamento

Esforzo
Cantidade de esforzo
necesario

1
2
3
4
5

O medio non está exento de riscos
Hay maís de un factor de risco
Hay varios factores de risco
Hay bastantes factores de risco
Hay moitos factores de risco

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Camiños e cruzamentos ben definidos
Sendas ou señalización que indica a continuidade
Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e puntos cardinais
Esixe técnicas de orientación e navegación fóra da traza
A navegación é interrumpida por obstáculos que hai que bordear
Marcha por superficie lisa
Marcha por camiños de ferradura
Marcha por sendas escalonadas ou terreos irregulares
É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
Require pasos de escalada para a progresión
Hata 1 h. de marcha efectiva
Calculado para un
Máis de 1 h. e ata 3 h. de marcha efectiva
excursionista
Máis de 3 h. e ata 6 h. de marcha efectiva
medio pouco
Máis de 6 h. e ata 10 h. de marcha efectiva
cargado
Máis de 10 h. de marcha efectiva

O MIDE está recomendado pola FEDME.
Máis información en ww.montañasegura.com
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