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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DA SECCIÓN DE 

EXCURSIONISMO E SENDEIRISMO 
 

17-11-2013  Campaña Coñece e Camiña. Polas ribei-
ras do río Miño, de Rábade a Castro de Rei. 

 

15-12– 2012. Campaña Coñece e Camiña. Ruta da 

Pedra e da Auga, Rivadumia - O Salnés ( Pontevedra). 

PRESENTACIÓN: 
      Iste domingo imos aos concellos de Chantada e 
O Saviñao, no centro xeográfico de Galicia, para 
realizar unha ruta non siñalizada na zona coñecida 
como Ribeira Sacra de Lugo, pola abundancia de 
monteiros e igrexas románicas, nas beiras do río 
Miño. 
      Pola mañá estaremos non Val do río Asma 
afluente do Miño, sempre no concello de Chantada. 
A paixase  será de pequenas zonas de bosque autóc-
tono, misturadas cos pendentes sogalcos de viñedos 
e maceiras, na beira dos ríos Asma e Miño. Reparti-
dos por todo o val poderemos atopar igrexas romá-
nicas como a de San Fiz de Asma ( que veremos a 
comenzo ), Camporramiro, o Sta.María de Pesquei-
ras, que veremos case o remate. 
      Outro aspecto de interese e a vía romana que 
atravesa o concello de Chantada, e sube cara O Sa-
viñao, polos chamados Codos de Belesar. Aquí hai 
unha pequena adega co nome de Vía Romana. Ca-
se o medio día chegaremos aldea de Belesar, consi-
derada unha dás máis fermosas de Galicia. 
      A tarde estaremos en O Saviñao para coñecer o 
mosteiro de San Pelaio de Diomondi, e sobor de 
todo o de San Estevo de Rivas de Miño, escondido 
nun frondoso bosque,  non alto do val. Xa no rema-
te, quedaranos por ver Sta.María de Pesqueira, re-
centemente restaurada, despois de anos de abando-
no. 
 

A RUTA 
      Chantada  queda lonxe, non comezaremos a 
camiñar ata ás 10,30- 11 h, saindo dá preciosa aldea 
de San Fiz de Asma. Na primeira hora a ruta e de 
bosque de carballos e castiñeiros, ata comezar unha 
longa e suave baixada por un Camiño Real que vai 
entre viñas, ata chegar aldea de Belesar (sobre ás 14 
h.), gozando dunhas vistas excepcionais, sempre co 
río Miño o fondo. Despois dunha pequena parada, 
atacaremos a forte subida dos Codos, sempre por 
un camiño cómodo, baixo un fermoso bosque  que 
nos levará  a Diomondi, onde faremos o xantar. 
      Pola tarde veremos o mosteiro e camiñaremos 

ata San Estevo de Rivas de Miño, pasando antes pola 

Casa do Cortes, cunha preciosa entrada de plátanos 
formando un túnel vexetal. 

     Continuaremos a ruta cruzando, con moito coida-

do, a estrada CRG-22 para seguir pola aldea de Pes-
queiras,ata chegar ao Encoro de Belesar, facendo ( se 
da tempo) unha pequena parada no Clube Náutico de 
Belesar. 
    Para rematar quedaranos outra subida, cunha rápi-
da visita a igrexa de Sta.María de Pesqueiras, literal-
mente escondida entre un bosque de carballos. Rema-
taremos a ruta en Fontefiz sobre ás 19 horas. 
 
                 Páxinas web recomendadas: 
http://www.concellodechantada.org 
http://www.arteguias.com/lugo/guiachantada.htm 
http://www.viaromana.es/   
   Distancia: 21 km . Tempo: 8 horas  con paradas  

                   Monitor: David Jove 




