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Sábado 13
Das 16,00 as 19,00 h. Recepción
as 19,30 h. Inauguración do Campamento
as 24,00 h. Silencio

Domingo 14
as 09,00 h.
as 09,30 h.
as 15,30 h.
as 18,30 h.

Agrupamento dos Participantes
Comezo da Actividade
Remate das Actividais
Clausura do Campamento



DOCUMENTACIÓN DA ZONA

O XXVI Campamento e Marcha Rexional de Regula-
ridade por Montaña lévanos este ano a unha zona pouco
frecuentada pero non por iso privada de encanto ou inca-
paz de estimula-lo noso interés. Nesta XXVI edición a zona
elexida é a Serra de Martina, na provincia de Ourense pero
moi preto dos lindes de Pontevedra e Lugo. Esta serra ten
unha altitude ai polos mil metros, aínda que o cume máis
alto sobrepasa os mil corentaedous, xa despobado de
árbores polos motivos que todos coñecemos, e coroada
de picachos graníticos.

Situada ó sur da Serra do Faro, forma con esta o val
onde se atopa o Mosteiro de Oseira, tamén coñecido coma
o Escorial Galego máis pola súa grandiosidade á vez que
sobriedade de liñas compositivas ca polo seu estilo arqui-
tectónico. Este mosteiro benedictino foi fundado no 1137
por el Rei Alfonso Vil e enriquecido polos monarcas ata
conquerir unha riqueza case insultante, logo arruinada
polas desamortizacións. Os monxes voltaron ó mosteiro
hai pouco lempo, no 1927, cando comenzan a súa recons-
trucción dun xeito tan serio que os levou ata acada-lo pre-
mio da C.E.E. para obras desta importancia. A fachada do
templo con sillares almofadiñados que alternan con colum-
nas, estatuas, baixo releves e balcóns entre as dúas torres
barrocas. Xa no interior é preciso salienta-los seus tres
claustros:
- O da Portería, con bóvedas de aresta cortadas en bisel,
- O dos Medallóns ou Caras, polas efixies que se poden
ver ñas súas arqueiras cegas en que están representadas
personaxes históricas, sendo, o máis ampio, ó dos Piná-
culos, característico polas súas triadas de arcos de
medio punto.

No interior temen posúe grande enlevo o templo, de
planta de cruz latina, bóveda poboada de frescos e intere-
santes marcas de canteiro, parte aínda sen catalogación.
Pero ademáis da beleza destas composicións quizáis o
máis interesante resulte a Sa Capitular, que, por medio de
columnas estriadas e retorcidas sustenta o conxunto, de
bóvedas estreladas que así dispostas, producen a sensa-
ción de que a cámara pederá derrubarse en calquera
momento.

Seguindo a Serra atopámonos co pico da Martina,
que cede o seu nome a toda esta serra en que se atopan
restos dun castro. Na ladeira repousa unha fonte inspira-
dora de todo un "corpus" de lendas e tradicións populares
sobre ela.



Dende o pico albíscase, o pobo de Cobas, tamén
inscrito nesta bela zona agora estudada e analisada polos
seus, interesante de máis, xacementos arqueolóxicos pro-
históricos. Están aquí, en Cobas, os famosos vestixios da
fortaleza medieval de Covadoso (a vella Cova Usoria) preto
da Ermida da Nosa Señora. A fortaleza pertencía a D.
Pedro Fernández de Castro, quen en 1134 doou a igrexa ó
sobrado. Esta fortaleza foi a que sofriu asedio dos Irmandi-
ños en 1467.

A poucos quilómetros daquí atópase Cea, coñecida
dentro e fóra de Galicia polo seu exquisito pan cocinado en
vellos fornos de leña, coñecidos xa dende o século XV.

Por fin, ó lonxe, os vales que forman o río Arenteiro
e Barbantiño, que discorren así, ceibes, ata morrer no
Miño.



REGULAMENTO DO
XXVI CAMPAMENTO TERRITORIAL

1.- O XXVI Campamento Territorial de Montaña terá
lugar os días 13 e 14 de Abril de 1991 na parroquia de
Cabreiras, no Concello de San Martín de Cea, na
Serra da Martina. O lugar no que se instalará tópase
na folla catastral n° 145 (LALIN) escala 1:50.000.

2.- Ó mesmo poderán asistir tódolos montañeiros co
desexen e teñan no seu poder a Licencia Federativa
do ano 1991.

3.- As sociedades participantes mandarán á Federación
Galega de Montañismo (rúa Celso Emilio Ferreiro, 9
of. 1 36203 VIGO) ou ó Clube Montañeiros Celtas
(Marqués de Valladares, 15 bajo 36201 VIGO), a lista
de participantes.

4.- As entidades participantes nomearán un delegado, o
cal deberá acompañar os asistentes do seu clube ó
campamento.

5.- Tódolos participantes terán que leva-lo material nece-
sario para unha acampada na montaña, e compromé-
tense a cumpri-las normas estabelecidas pola direc-
ción do campamento.

6.- O campamento rexirase polas presentes normas e
polas regulamentadas pola F.G.M. e a F.E.M. para
estas actividades.

7.- Queda terminantemente proibido utilizar calesquera
erase de instrumento que supoña daño contra da
natureza ou o Medio Ambente.

8.- Respetarase escrupulosamente o entorno da activi-
dade. Calquer daño a bens alíeos terase por falta moi
grave e levará a sancións deportivas.

9.- A Comisión Organizadora, e particularmente a Fede-
ración Galega de Montañismo e Clube Montañeiros
Celtas, non se fan responsabeis de calquer accidente
que poida acontecer.

10.- Calquer imprevisto no presente regulamento resolve-
rase pola Comisión Organizadora.



REGULAMENTO PARA A MARCHA
TERRITORIAL DE REGULARIDADE POR

MONTAÑA

1.- A Marcha Territorial de Regularidade por Montaña
rexirase polas normas básicas estabelecidas pola
Federación de Montañismo no seu regulamento de
Marchas de Montaña.

2.- O itinerario de marcha indicarase no plano que entre-
garase a cada un dos participantes no intre do seu
comenzó.

3.- As entidades participantes mandarán á Federación
Galega de Montañismo (Rúa Celso Emilio Ferreiro, 9
Of. 1 36203 VIGO) ou ó Clube Montañeiros Celtas
(Marqués de Valladares, 15 bajo 36201 VIGO) unha
lista nomeativa dos participantes, poñendo o númaro
da súa Licencia Federativa.

4.- Cada entidade nomeará un delegado, o cal represen-
tarana a tódolos efectos.

5.- Os participantes de cada entidade faránno en equi-
pos de tres marchadores, de tal xeito que no perco-
rrido da mesma a unidade será cada un dos equipos
formados ó toma-la saída.

6.- A orde da saída dos equipos vai ser estabelecida nun
sorteo na noite do 13 de Abril, diante dos delegados
dos equipos participantes.

7.- Sendo a maior finalidade da marcha a clasificación
final somentes de CLASIFICADOS e NON CLASIFI-
CADOS.

8.- Estableceráse un tempo máximo e mínimo de paso
en cada un dos controis, tendo en conta unha veloci-
dade media de marcha. Baseándose neste concepto
os participantes terán que estabelecer seu ritmo de
marcha, tendo en conta os datos que lies den os
mapas de marcha.

9.- É moi importante ter en conta está actividade máis
como unha proba de habilidade que como unha com-
petición. Polo tanto, as conductas que poidan levar
perigo para o mesmo participante ou para outras per-
soas suporá a descalificación inmediata do equipo.

10.- Considerarase clasificado o equipo que se axuste ó
tempo base na marxe estabelecido nalmenos TRES
dos controis que ten a marcha.

11.- O xulgado clasificador estará composto dunha gran
parte do Comité Organizador e atenderá as reclama-
cións feítas por escrito nos 20 días seguintes á cele-
bración da marcha.

12.- Calquer imprevisto no presente regulamento resolve-
rase polo Comité Organizador.



REGULAMENTO DO
XXVI CAMPAMENTO TERRITORIAL

O XXVI Campamento Territorial de Montana terá
lugar os días 13 e 14 de Abril de 1991 na parroquia de
Cabreiras, no Concello de San Martín de Cea, na
Serra da Martina. O lugar no que se instalará tópase
na folla catastral n° 145 (LALIN) escala 1:50.000.

Ó mesmo poderán asistir tódolos montañeiros co
desexen e teñan no seu poder a Licencia Federativa
do ano 1991.

As sociedades participantes mandarán á Federación
Galega de Montañismo (rúa Celso Emilio Ferreiro, 9
of. 1 36203 VIGO) ou ó Clube Montañeiros Celtas
(Marqués de Valladares, 15 bajo 36201 VIGO), a lista
de participantes.

As entidades participantes nomearán un delegado, o
cal deberá acompañar os asistentes do seu clube ó
campamento.

Tódolos participantes terán que leva-lo material nece-
sario para unha acampada na montaña, e compromé-
tense a cumpri-las normas estabelecidas pola direc-
ción do campamento.

O campamento rexirase polas presentes normas e
polas reglamentadas pola F.G.M. e a F.E.M. para
estas actividades.

Queda terminantemente proibido utilizar calesquera
erase de instrumento que supoña daño contra da
natureza ou o Medio Ambente.

Respetarase escrupulosamente o entorno da activi-
dade. Calquer daño a bens alíeos terase por falta moi
grave e levará a sancións deportivas.

A Comisión Organizadora, e particularmente a Fede-
ración Galega de Montañismo e Clube Montañeiros
Celtas, non se fan responsabeis de calquer accidente
que poida acontecer.

Calquer imprevisto no presente regulamento resolve-
rase pola Comisión Organizadora.
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A Marcha Territorial de Regularidade por Montaña
rexirase polas normas básicas estabelecidas pola
Federación de Montañismo no seu regulamento de
Marchas de Montaña.
O itinerario de marcha indicarase no plano que entre-
garase a cada un dos participantes no intre do seu
comenzó.
As entidades participantes mandarán á Federación
Galega de Montañismo (Rúa Celso Emilio Ferreiro, 9
Of. 1 36203 VIGO) ou ó Clube Montañeiros Celtas
(Marqués de Valladares, 15 bajo 36201 VIGO) unha
lista nomeativa dos participantes, poñendo o númaro
da súa Licencia Federativa.
Cada entidade nomeará un delegado, o cal represen-
tarana a tódolos efectos.
Os participantes de cada entidade faránno en equi-
pos de tres marchadores, de tal xeito que no perco-
rrido da mesma a unidade será cada un dos equipos
formados ó toma-la saída.
A orde da saída dos equipos vai ser estabelecida nun
sorteo na noite do 13 de Abril, diante dos delegados
dos equipos participantes.
Sendo a maior finalidade da marcha a clasificación
final somentes de CLASIFICADOS e NON CLASIFI-
CADOS.
Estableceráse un tempo máximo e mínimo de paso
en cada un dos controis, tendo en conta unha veloci-
dade media de marcha. Baseándose neste concepto
os participantes terán que estabelecer seu ritmo de
marcha, tendo en conta os datos que lies den os
mapas de marcha.
É moi importante ter en conta está actividade máis
como unha proba de habilidade que como unha com-
petición. Polo tanto, as conductas que poidan levar
perigo para o mesmo participante ou para outras per-
soas suporá a descalificación inmediata do equipo.
Considerarase clasificado o equipo que se axuste ó
tempo base na marxe estabelecido nalmenos TRES
dos controis que ten a marcha.
O xulgado clasificador estará composto dunha gran
parte do Comité Organizador e atenderá as reclama-
cións feitas por escrito nos 20 días seguintes á cele-
bración da marcha.
Calquer imprevisto no presente regulamento resolve-
rase polo Comité Organizador.
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P R O G R A M A

Sábado 13
Das 16,00 as 19,00 h. Recepción
as 19,30 h. Inauguración do Campamento
as 24,00 h. Silencio

Domingo 14
as 09,00 h.
as 09,30 h.
as 15,30 h.
as 18,30 h.

Agrupamento dos Participantes
Comezo da Actividade
Remate das Actividais
Clausura do Campamento

O XXVI Campamento e Marcha Rexional de Regula-
ridade por Montaña lévanos este ano a unha zona pouco
frecuentada pero non por iso privada de encanto ou inca-
paz de estimula-lo noso interés. Nesta XXVI edición a zona
elexida é a Serra de Martina, na provincia de Ourense pero
moi preto dos lindes de Pontevedra e Lugo. Esta serra ten
unha altitude ai polos mil metros, aínda que o cume máis
alto sobrepasa os mil corentaedous, xa despobado de
árbores polos motivos que todos coñecemos, e coroada
de picachos graníticos.

Situada ó sur da Serra do Faro, forma con esta o val
onde se atopa o Mosteiro de Oseira, tamén coñecido coma
o Escorial Galego máis pola súa grandiosidade á vez que
sobriedade de liñas compositivas ca polo seu estilo arqui-
tectónico. Este mosteiro benedictino foi fundado no 1137
por el Reí Alfonso Vil e enriquecido polos monarcas ata
conquerir unha riqueza case insultante, logo arruinada
polas desamortizacións. Os monxes voltaron ó mosteiro
hai pouco tempo, no 1927, cando comenzan a súa recons-
trucción dun xeito tan serio que os levou ata acada-lo pre-
mio da C.E.E. para obras desta importancia. A fachada do
templo con sillares almofadiñados que alternan con colum-
nas, estatuas, baixo releves e balcóns entre as dúas torres
barrocas. Xa no interior é preciso salienta-los seus tres
claustros:
- O da Portería, con bóvedas de aresta cortadas en bisel,
- O dos Medallóns ou Caras, polas efixies que se poden
ver ñas súas arqueiras cegas en que están representadas
personaxes históricas, sendo, o máis ampio, ó dos Piná-
culos, característico polas súas triadas de arcos de
medio punto.

No interior temen posúe grande enlevo o templo, de
planta de cruz latina, bóveda poboada de frescos e intere-
santes marcas de canteiro, parte aínda sen catalogación.
Pero ademáis da beleza destas composicións quizáis o
máis interesante resulte a Sa Capitular, que, por medio de
columnas estriadas e retorcidas sustenta o conxunto, de
bóvedas estreladas que así dispostas, producen a sensa-
ción de que a cámara poderá derrubarse en calquera
momento.

Seguindo a Serra atopámonos co pico da Martina,
que cede o seu nome a toda esta serra en que se atopan
restos dun castro. Na ladeira repousa unha fonte inspira-
dora de todo un "corpus" de lendas e tradicións populares
sobre ela.

Dende o pico albíscase, o pobo de Cobas, tamén
inscrito nesta bela zona agora estudada e analisada polos
seus, interesante de máis, xacementos arqueolóxicos pro-
históricos. Están aquí, en Cobas, os famosos vestixios da
fortaleza medieval de Covadoso (a vella Cova Usoria) preto
da Ermida da Nosa Señora. A fortaleza pertencía a D.
Pedro Fernández de Castro, quen en 1134 doou a igrexa ó
sobrado. Esta fortaleza foi a que sofriu asedio dos Irmandi-
ños en 1467.

A poucos quilómetros daquí atópase Cea, coñecida
dentro e fóra de Galicia polo seu exquisito pan cocinado en
vellos fornos de leña, coñecidos xa dende o século XV.

Por fin, ó lonxe, os vales que forman o río Arenteiro
e Barbantiño, que discorren así, ceibes, ata morrer no
Miño.


