
RIBEIRA SACRA EN OUTONO: O SIL E O MIÑO 
 
10 e 11 de novembro de 2018 
 
RIBEIRA SACRA: un lugar para ver, escoitar o silencio, sentir o paso do tempo, o cheiro da natureza pura                   
ou saborear o manxar da vide, e no OUTONO, desfrutar os vermellos, amarelos e ocres das cepas que                  
decoran a paisaxe. 
 
En 1124 a Raíña Dona Teresa de Portugal emplea a denominación Rivoyra Sacrata no documento               
fundacional do Mosteiro de Montederramo. O término, antecedente do actual Ribeira Sacra, fai alusión á               
abondosa presenza de mosteiros e ermidas que dende o século V comezaron a poboar os vales dos ríos Sil                   
e Miño, onde agóchanse algúns dos máis prezados tesouros da Galicia interior: 
 

● O románico cunha das coleccións máis importantes de Europa, entre elas as igrexas de Santa               
María de Pesqueiras, San Vitorio de Ribas de Miño, as de San Nicolao de Portomarín, San Paio de                  
Diomondi, San Martiño da Cova, a igrexa San Miguel de Eire, as de Santo Estevo de Atán, San                  
Vicente de Pombeiro e San Fiz de Cangas, a igrexa de San Pedro de Canaval, Santa María de                  
Proendos e Santa María de Bolmente, San Vicente de Pinol e San Xillao de Lobios. 

● Os Mosteiros: de San Salvador de Ferreira, o das Bernardas de Ferreira, ou os máis coñecidos de                 
Santo Estevo e Santa Cristina de Ribas de Sil, os de Santa María de Montederramo, Santa María                 
Xunqueira de Espadañedo ou o misterioso San Pedro de Rocas  

● Vilas históricas: á beira dos ríos Sil e Miño xurdiron numerosas poboacións, pequenos castros,              
poboados romanos, e vilas medievais que pola súa historia e valor arquitectónico merecen especial              
mención, entre elas Castro Caldelas, Chantada, Monforte de Lemos e Portomarín. Algunhas delas             
foron declaradas Conxunto Histórico-Artístico, outras son lugares de referencia no Camiño de            
Santiago, ou contan cunha importante actividade cultural na actualidade. 

● A natureza que sae    
por todos os recunchos entre     
os canóns do Sil e o Miño,       
tanto a pé, coma en coche ou       
catamarán, con multitude de    
rutas e miradoiros que    
percorrer. 

● As adegas sostidas   
entre socalcos fan da Ribeira     
Sacra un estupendo destino    
para os amantes do viño. A      
denominación de Orixe do    
viño da Ribeira Sacra    
percorre unha vintena de    
concellos distribuídos entre o    
sur da provincia de Lugo e o       
nordeste da provincia de    
Ourense: Portomarín,  
Paradela, O Saviñao,   
Pantón, Monforte de Lemos,    
A Pobra de Brollón, Quiroga,     

Ribas do Sil, Taboada, Chantada, Sobre e Carballedo en Lugo e A Peroxa, Pobra de Trives,                
Manzaneda, A Teixeira, Castro Caldelas, Parada do Sil, San Xoán de Río e Nogueira de Ramuín en                 
Ourense. 

● Turismo ornitolóxico: destaca a presenza de rupícolas como o falcón peregrino, o bufo real ou os                
máis escasos roqueiro solitario e aguia real. Outras aves rapaces que encontramos nesta área son               
o abelleiro europeo, o azor, a culebreira europea o a aguiíña calzada. Son tamén habituais outras                



coma o avión roqueiro o a anduriña dáurica ou multitude de pequenas aves forestais como o                
mosquiteiro ibérico ou o trepador azul. Pegamos o enlace a unha ruta para disfrutar da observación                
destas e outras especes: 
 http://www.turismo.gal/que-facer/birding-in-galicia/os-mellores-lugares/canon-do-sil?langId=es_ES 
 

 
Cómo vedes existen moitos recunchos onde ir e patear eliximos dous para ver primeiro o SIL e 
despois o MIÑO. 
 
RUTA 1.- MEANDRO DA CUBELA 

 
Esta ruta polo concello de Ribas      
de Sil está sinalizada e     
homologada como PR.G-180.   
Case a metade do percorrido se      
atopa dentro do espazo Rede     
Natura 2000 de Ancares-Courel    
e iníciase en Castro de Abaixo,      
no entorno de Augasmestas,    
onde o Lor verte as súas augas       
no Sil.  
 
 
O bus deixaranos na estrada     
N-120 e despois dunha costa     

para quencer e pasar por unha pequena aldea chegaremos ó punto de partida do camiño circular que                 
faremos.  
 
Iremos baixando paseniñamente para atoparnos co río Sil, disfrutando da súa beleza por camiños antigos,               
esculpidos na rocha en moitos tramos, onde poderemos apreciar a influenza mediterránea nas sobreiras,              
aciñeiras e albedros que atoparemos e van adornando o noso camiño.  

 
De mirador a mirador e tiro por que me         
toca, poderemos ir disfrutando e parando      
para ver tanto as fermosas vistas que nos        
regala o río Sil como os viñedos que surten         
de viño, por exemplo, as ádegas de       
Vilachá. Na actualidade moitas delas foron      
restauradas e forman un conxunto     
homoxéneo de construcións de planta     
cadrada ou rectangular con moito encanto:      
son case medio centenar de adegas      
cubertas por tellados de pizarra. Gozan de       
protección por parte da Xunta de Galicia,       
catalogadas como de Interese Turístico, e      
están consideradas como das máis antigas      
da Península. Adegas onde se gardou      
durante un milenio o saboroso caldo de       
Vilachá, sendo un os grandes mestres da       
produción do viño para os monxes dos       
distintos mosteiros establecidos na zona     
durante a Idade Media. 



A aldea de Vilachá de Salvadur é a única parroquia de A Pobra do Brollón que merece unha visita. Se                    
podedes facela coincidir coa primeira fin de semana de maio vos atoparedes coa tradicional cata de viños                 
de Vilachá, onde gozaredes nun entorno de conto dos viños producidos nas ribeiras que contemplaremos               
no noso percorrido e que pertencen a subzona Quiroga-Bibei da D.O. Ribeira Sacra. Se ese día o tedes                  
ocupado, podedes facer plan para os domingos dos meses de xullo e agosto cando as atoparedes abertas a                  
partires das 13:00 horas. 
 
E neste precioso entorno chegaremos á aldea d´A Cubela, pobo moi ben conservado e onde os romanos                 
explotaron os xacementos auríferos coa técnica de “ruina montium”, esto é: escavando no terreo unha rede                
de túneles polos que facían correr a auga que terminaba derrubando o terreo, sendo os restos conducidos                 
ás canles de lavado e escolleita. Aquí teremos una boa vista, con parada obrigada, do meandro da Cubela,                  
onde o Sil describe unha curva de case 360º, e onde poderemos sacar a cámara de fotos e retratalo desde                    
máis dun punto de vista. 
 
Ascenderemos por un vieiro que foi esculpido na pedra e polo que transitaba a mercaduría con Castela                 
salientando a Pedra Tallada, onde a cantidade de lousa que tiveron que arrincar para facer o paso foi                  
notable. Chegaremos á aldea de Torbeo, onde nos achegaremos a ver a igrexa románica de Santa María de                  
Torbeo, unha boa mostra do románico rural do século XII-XIII, pertencente ó antigo priorato dos frades de                 
San Bieito. Na actualidade, conserva a pranta primitiva con pequenas adicións, como: a Sacristía do século                
XVI, con bóveda de crucería no muro Sur e ménsulas no Norte ou as dúas capelas laterais, do século XVII,                    
de tamaño ben reducido. 
 
Aproveitaremos para, nunha coidada area recreativa preto da aldea, adicar o momento a repoñer forzas e                
valeirar un pouquiño a mochila.  
 
Tedes que ter coidado non atoparvos coa pantasma da bruxa de Torbeo (Filomena Arias 1865 - 1938),                 
naceu en Torbeo e hoxe é un mito que traspasa as fronteiras de Galicia debido á sona que acadou como                    
curandeira e adiviña, sendo visitada por xentes de moitos sitios. Segundo conta a lenda ó beber auga da                  
fonte de Cruz do Barrio quedou posuída e aínda que a exorcizaron quedou nela un dos espíritos, seica o                   
que lle daba os poderes sobrenaturais. 
Deixamos Torbeo e a súa pantasma e iremos baixando por soutos centenarios cara ó noso punto de                 
partida, a aldea de Castro de Abaixo 
 
Distancia: 14,5 kms. Altura máxima: 653 m. Altura mínima: 231 m. Dificultad: fácil 
 
RUTA 2.- SANTO ESTEVO DE RIBAS DE MIÑO A ADEGA A COVA 

 
A nosa segunda ruta da fin de semana,        
trátase dunha etapa do PR.G-162 e      
unha das máis belas e recomendadas      
para coñecer o arte románico, o viño e        
as adegas. 
  
Sae dun fermoso recuncho, mirador     
privilexiado sobre o Miño, rodeado dun      
entorno espectacular de viñedos e     
bosques milenarios, no corazón da     
Ribeira Sacra que e onde está situada a        
Igrexa de Santo Estevo de Ribas de       
Miño, un dos monumentos mais     
destacados do románico rural galego,     
declarado Monumento Nacional en    
1931.  



Pouco se sabe da orixe do antigo mosteiro que aquí estaba, do que unicamente se conserva a igrexa                  
monacal. A elección da súa posición dificultou en gran medida a súa construción, levada a cabo no século                  
XIII. As elevadas pendentes e o costume de orientar os templos na dirección Este-Oeste (percorrido do sol)                 
fixeron necesaria a excavación de parte da montaña para colocar o ábside, así como a construción dunha                 
cripta debaixo da fachada para gañar espacio e soportar así a parte frontal da igrexa. Ten influencias do                  
estilo compostelano, dícese que boa parte dos seus construtores e escultores aprenderon o oficio na obra                
da Catedral de Santiago, formando parte do taller do Mestre Mateo. A súa fachada, e unha das máis belas e                    
elegantes do románico galego, para moitos unha representación a modo resumido do Pórtico da Gloria da                
Catedral de Santiago de Compostela. 
 
Destaca tamén o rosetón frontal, de 4 metros de diámetro e xa con tendencia gótica. Realizado                
completamente en granito, o seu diseño está formado a partir dun círculo central, ao redor do cal                 
dispóñense doce pétalos. Se trata dun dos rosetóns de maior tamaño de toda Galicia. A súa función é                  
iluminar o templo, conseguindo un ambiente místico coa luz de cores procedente das cristaleiras iluminando               
a zona do altar. Conta a lenda que a forza dos raios do sol, ó reflectírense nas vidreiras, era tal que facía                      
malograr os embarazos das mulleres e dos animais da zona. Para evitar estes feitizos, dícese que os                 
veciños de Santo Estevo de Ribas de Miño tiraban pedras contra elas para rompelas e impedir o reflexo                  
solar. 
 
Despois dun par de fotos e voltas para admirar a paisaxe e a xoia arquitectónica descrita, comezaremos o                  
percorrido saíndo por diante dunha casa de turismo rural e adentrarémonos nun souto de castiñeiros e                
carballos, o primeriro do noso recorrido. Iremos deixando adegas e viñedos ó noso paso mentres               
avanzamos por antigos camiños tradicionais. Paso a paso iremos deixando poboacións Buxán, a aldea de               
Galegos, O Piñeiro e en algo mais dun kilómetro o noso destino será Montecelo, onde poderemos                
contemprar os restos da antiga igrexa de: Santa María do Camiño.  
 
Saímos do pobo e atoparemos en menos dun quilómetro outra aldea: Diomondi, onde contempraremos a               
igrexa románica de San Paio, dos séculos XIII e XIV, que formou parte dun antiguo mosteiro benedictino                 
sendo tamén do arte románico de estilo compostelano. 
 
Deixando atrás o románico, pouco a pouco atoparemos aldea da Portela que nos serve de trampolín para a                  
baixada cara a zona de Belesar nos denominados “Camiño dos Codos de Belesar” que forma parte do                 
Camiño Sur a Santiago de Compostela e que conta con algúns tramos de calzada romana. Preciosa                
paisaxe que poderemos desfrutar parando e levantando, por fin, a vista do chan xa que a baixada, se non                   
temos sorte e esta mollada, poder ser complicada. Porén, recomendamos tomala con calma e desfrutar da                
beleza que o encoro de Belesar nos regala, co río rodeado por viñas e adegas.  

 
Entrando na aldea onde está o encoro empezamos a         
ascender polas casas ata chegar ós viñedos, camiñando        
polo medio deles e dos socalcos rodeados dunha paixase         
de gran beleza. O sendeiro empínase facéndose un pouco         
duro, compensado polas excelentes vistas do canón que        
forma o río Miño nesta zona. Entraremos na aldea de          
Buxán, semi-abandoada con case todas as súas casas en         
ruinas.  
A media ladeira, seguiremos pasando por outros núcleos        
como O Barrio, A Reguenga.  
Para non aburrirnos, o camiño regalaranos subidas e        
baixadas, ata chegar de novo á zona de viñedos que xa           
botabamos de menos, e nos invita a contemplar un curioso          
e bonito lugar: a praia fluvial da Cova, que se forma nunha            
pequena entrada do río Miño.  



Indo para atrás un pouquiño coma os cangrexos, chegaremos á aldea de O lagar, onde atópase unha das                  
adegas máis importantes da zona: Adegas Moure, responsable do coñecido viño Abadía da Cova, e dende                
onde contempraremos un dos espectáculos da natureza que esconde a Ribeira Sacra: O Cabo do Mundo,                
impresionante meandro que forma o río Miño rodeando o monte do Navallo, amplo e grande para comparar                 
co d’A Cubela no Sil, que fixemos na nosa primeira ruta. E velaiquí o punto final da nosa segunda ruta e da                      
fin de semana... 
 
Distancia: 20 kms. Altura máxima: 569 m. Altura mínima: 211 m. Dificultad: moderada 
 
ALOXAMENTO, HORARIOS, INSCRICIÓN E PLAZAS 
 

● SAÍDA: o sábado 10 de novembro ás 07:30 da mañán da Praza Casares Quiroga (preto 
das Paxariñas). 

● Tomarase café antes da 1ª ruta, preto do inicio da mesma en Castro de Abaixo. 
● O ALOXAMENTO será no hotel Conde de Lemos, http://hotelcondesdelemos.com/, na 

localidade de Monforte de Lemos. 
● A CEA será nun restaurante enfronte do noso hotel, sobre a 21:00, e o ALMORZO no 

propio hotel a partir das 07:30, sendo a hora de saída para a ruta ás 09:00. 
● CHEGADA: ó domingo 11 de novembro ás 21:00 
● MATERIAL: o propio para a época de outono, se chove recomendamos polainas xa que o 

terreo salvo que alguén pasara coa fouce nestes meses ten a herba alta. 
● NIVEL TÉCNICO: medio NIVEL FÍSICO: medio 
● PRAZAS CONVOCADAS: 35 
● PRAZO DE INSCRIPCIÓN: Do luns 15 de outubro as 08:00 da mañá para o correo 

electrónico (artabros@artabros.org),e ás 20:00 en formato presencial en horario de oficina, 
ou telefónico (981.21.31.15)  por orde cronolóxica. Preferencia inicial para socios. O prazo 
rematará o 8 de Novembro. (A inscrición a NON SOCIOS realizarase do 5 ó 8 de 
novembro se quedasen plazas. 
 

● COTA DA ACTIVIDADE:  
 

1. Socios Federados: 90 euros  
2. Socios no Federados: 102 euros (12 euros a maiores do coste de contratación do 

seguro de accidentes) 
3. Non socios federados: 108 euros 
4. Non socios non federados: 120 euros  
5. Realizarase, como máximo, nas 48 horas seguintes á inscrición, polo total da cuota. 

- Na secretaría do Club en c/ Santa Teresa, 14 (a rentes do museo DOMUS) de 20 
a 22 h de luns  
a xoves e os venres de 18 h a 20 h.  
 - Ingresando o importe da actividade na conta ES25- 2080-5565-00-3040002362 
(ABANCA,  
titular: SM Ártabros), e enviando o resgardo do ingreso ou transferencia.  
Datos necesarios: Nome completo + Nº teléfono  
Nos ingresos por banco o concepto será: Nome + RIBEIRA SACRA 

 
● O PREZO INCLÚE: viaxe de ida e volta en autocar, desprazamentos das saídas de ruta, 

aloxamento en habitación dobre, cea do sábado e almorzo do domingo.  

http://hotelcondesdelemos.com/


● NON INCLÚE: as comidas das rutas, recordar levar todo o necesario xa que é posible que 
non paremos a comprar pan ningún dos dous días. 

● DÚBIDAS: Tfno. Ártabros 981213115 (No horario de 20:00 a 22:00 h de luns a xoves e os 
venres  
de 18h a 20 h).  

● Monitores: Ángel, María y Lorena. 


