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  RIBEIRA SACRA EN OUTONO: O SIL E O MIÑO 
(Lugo) 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

Descripción do percorrido. 

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 porunha 

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 apreciara influenza medite-

rránea nas sobreiras, aciñeiras e albedros que atoparemos e vanadornando o noso cami-

ño.De mirador a mirador e tiro por que me toca, poderemos ir disfrutando e parando paraver 

tanto as fermosas vistas que nos regala o río Sil como os viñedos que surten deviño, por 

exemplo, as ádegas de Vilachá. Na actualidade moitas delas foronrestauradas e forman un 

conxunto homoxéneo de construcións de planta cadrada ourectangular con moito encanto: 

son case medio centenar de adegas cubertas portellados de pizarra. Gozan de protección por 

parte da Xunta de Galicia, catalogadascomo de Interese Turístico, e están consideradas 

como das máis antigas daPenínsula. 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 

distintosmosteiros establecidos na zona durante a Idade Media.A aldea de Vilachá de Salva-

dur é a única parroquia de A Pobra do Brollón que mereceunha visita. Se podedes facela 

coincidir coa primeira fin de semana de maio vosatoparedes coa tradicional cata de viños de 

Vilachá, onde gozaredes nun entorno deconto dos viños producidos nas ribeiras que con-

templaremos 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 “ruinamontium”, 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 delavado 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 acámara de fotos e retratalo desde máis dun punto de vista. Ascendere-

mos 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 quetiveron 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 

reducio. Aproveitaremos para, nunha coidada area recreativa preto da aldea, adicar o mo-

mentoa repoñer forzas e valeirar un pouquiño a mochila.Tedes que ter coidado non atopar-

vos coa pantasma da bruxa de Torbeo, naceu en Torbeo e hoxe é un mito que traspasa as 

fronteiras deGalicia debido á sona que acadou como curandeira e adiviña, sendo visitada 

porxentes de moitos sitios. Segundo conta a lenda ó beber auga da fonte de Cruz doBarrio 

quedou posuída e aínda que a exorcizaron quedou nela un dos espíritos, seicao que lle daba 

os poderes sobrenaturais. Deixamos Torbeo e a súa pantasma e iremos baixando por soutos 

centenarios cara ónoso punto de partida, a aldea de Castro de Abaixo   

O CABO DO MUNDO 

A CUBELA 

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 dasmáis 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 eonde está situada a Igrexa de Santo Estevo de Ribas 

de Miño, un dos monumentosmais destacados do románico rural galego. Pouco se sabe da orixe 

do antigo mosteiro que aquí estaba, do que unicamente seconserva a igrexa monacal. A elección 

da súa posición dificultou en gran medida asúa construción, levada a cabo no século XIII. As 

elevadas pendentes e o costume deorientar os templos na dirección Este-Oeste (percorrido do sol) 

fixeron necesaria a excavación de parte da montaña para colocar o ábside, así como a constru-

ción dunha cripta debaixo da fachada para gañar espacio e soportar así a parte frontal da igrexa.. 

A súa fachada, e unha das máis belas e legantes do románico galego, para moitos unha represen-

tación a modo resumido do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. 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 maiortamaño de toda Galicia. Despois dun par de fotos e vol-

tas para admirar a paisaxe e a xoia arquitectónica descrita, comezaremos o perco-

rrido saíndo por diante dunha casa de turismo rural eadentrarémonos nun souto de 

castiñeiros e carballos, o primeriro do noso recorrido.Iremos deixando adegas e 

viñedos ó noso paso mentres avanzamos por antigoscamiños 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, ndecontempraremos a igrexa 

románica de San Paio, dos séculos XIII e XIV, que formou parte dun antiguo mostei-

ro benedictino sendo tamén do arte románico de estilocompostelano. Deixando 

atrás o románico, pouco a pouco atoparemos aldea da Portela que nosserve de 

trampolín para a baixada cara a zona de Belesar nos denominados “Camiñodos 

Codos de Belesar” que forma parte do Camiño Sur a Santiago e que conta con 

algúns tramos de calzada romana. Preciosa paisaxe que poderemosd esfrutar par-

ando e levantando, por fin, a vista do chan xa que a baixada, se nontemos 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 porviñas e 

adegas.Entrando na aldea onde está o encoro empezamos a ascender polas casas 

ata chegarós viñedos, camiñando polo medio deles e dos socalcos rodeados dunha 

paixase de gran beleza. O sendeiro empínase facéndose un pouco duro, compensa-

do polas excelentes vistas do canón que forma o río Miño nesta zona. Entraremos 

na aldea deBuxán, 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 

ázona de viñedos que xa botabamos de menos, e nos invita a contemplar un curio-

so ebonito 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 Mou-

re,responsable do coñecido viño Abadía da Cova, e dende onde contempraremos 

un dosespectáculos da natureza que esconde a Ribeira Sacra: O Cabo do Mundo, 

impresionante meandro que forma o río Miño rodeando o monte do Navallo, amplo 

egrande para comparar co d’A Cubela no Sil, que fixemos na nosa primeira ruta  
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