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Se te unes ás II Xornadas poderás facer visitas guiadas e gratuítas 
ás adegas participantes que ti escollas. Todas terán as súas portas 
abertas para ti durante esta fi n de semana*. Ao fi nalizar a visita ofre-
ceranche como agasallo unha degustación  dos mellores viños de 
Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou Valdeorras. Tamén 
atoparás unha serie de restaurantes onde poderás xantar aproveitan-
do esta oferta especial. Os menús compoñeranse de primeiro e se-
gundo pratos, maridados ambos con viños da Denominación de Orixe na que te atopes. O prezo fi nal, con ive, será de 25 € 
e levará incluída a sobremesa. Os restaurantes adheridos a esta promoción ofrecerán ademais menús infantís para os nenos 
menores de 12 anos que acompañen aos adultos. O prezo destes menús infantís será de 10 € (ive incluído).

En cada Ruta poderás atopar ademáis un programa especial de actividades para esta fi n de semana: haberá visitas guiadas 
a cascos históricos, descontos en aloxamentos e outras accións relacionadas co mundo do viño. O sábado día 1 poderás 
gozar dun concerto musical en cada unha das Cinco Rutas dos Viños galegas, exclusivos para este evento. 

¿En que consisten as II xornadas 
de portas abertas?

De viños e turismo

* Horario de atención ao público. Realizaranse catro visitas guiadas o sábado e unha o domingo, no seguinte horario: 
Sábado: ás 11.30h e ás 13.00h / ás 17.00h e ás 18.30h

Domingo pola mañá: ás 12.00h
Recoméndase confi rmar a visita vía telefónica coa adega correspondente.

Paseando por calquera das cinco Rutas dos Viños 
de Galicia con Denominación de Orixe poderás 
facer unha orixinal viaxe en torno á vide e ao 
viño, coñecendo a súa historia, camiñando entre 
viñedos situados en escarpadas ladeiras ou á beira 
do mar, visitando adegas, e disfrutala en parella, en 

compañía da túa familia ou dos teus amigos.

A celebración das II Xornadas de Portas Abertas nas Rutas 
dos Viños de Galicia -que terán lugar a fi n de semana do 1 e 2 

de xuño- bríndache a escusa perfecta para non demorar máis esta 
experiencia. Podes optar entre as sobranceiras paisaxes de Monterrei presididas pola súa im-

poñente fortaleza medieval, as do Ribeiro e a súa antiga historia vitivinícola, as das Rías Baixas e 
os seus pazos e xardíns espectaculares, as da Ribeira Sacra, cheas de maxia de corte monacal ou as de 

Valdeorras, territorio de senlleiras covas... Paisaxes que mudan as súas cores e texturas con cada estación do ano.

Aproveita esta ocasión para coñecer non só as grandes adegas galegas, de modernas construccións ou nas que as vides 
se mesturan cos xardíns dos pazos, senón tamén aquelas máis pequenas, acolledoras e familiares, onde os colleiteiros che 
amosarán con agarimo e persoalmente o seu coidadoso traballo, onde descubrirás o mimo que lle dan ao viño unhas mans 
curtidas, onde che contarán mil e unha historias que saborearás nos seus viños.
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A Ruta do Viño de Monterrei atópase situada ao su-

leste da provincia de Ourense, lindando coa fronteira 

de Portugal. Os seus viñedos aparecen estruturados 

en dúas subzonas perfectamente delimitadas pola 

súa orografía: o val de Monterrei e a ladeira de Mon-

terrei. Nesta comarca atoparemos adegas que co-

roan espectaculares miradoiros na montaña e outras 

aos pés do val. Terra limítrofe co noso veciño Portu-

gal, na que a historia de fronteira nos deixa como le-

gado a fortaleza medieval de Monterrei. Espectacu-

lar paisaxe, coroada polas serras de Pena Trevinca, O 

Invernadeiro e San Mamede; fértiles terras preñadas 

de auga, nas que os ríos que nacen na montaña van 

deixando atrás pequenas fervenzas buscando o val, 

e numerosos mananciais mineromedicinais as regan 

de vida e de saúde constituíndo hoxe uns recursos 

incomparables. Primeiros retrincos da conca do Dou-

ro, onde o seu afl uente, o Támega, surca o territorio 

para penetrar xa en terras lusitanas; cara aquí vemos 

como se estenden os viñedos de Monterrei dende as 

ladeiras da montaña. Unha Denominación de Orixe 

nova nun territorio milenario,...

De viños por Monterrei

R U T A  D O  V I Ñ O
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Os seus viños son fundamentalmente brancos, 

frescos, moi agradables e afroitados, cun excelente 

equilibrio entre alcohol e acidez, ben estruturados 

e golosos. Entre os tintos destacan esencialmente 

os xóvenes de gran viveza aromática, froitais, con 

corpo e moi expresivos aos que, pouco a pouco, 

se suman elaboracións máis exclusivas con gran 

complexidade e lonxevidade.

e ademáis dos viños...
UNHA ESCAPADA POR TERRAS 
DE FRONTEIRA
Propoñémosvos que vos acheguedes ata as terras do 

val do río Támega, que verte as súas augas no Douro 

xa en Portugal, e pasar unha xornada entre viñedos, 

castelos, vilas pintorescas e antigos castros. Seguire-

des as pegadas dos peregrinos por entre bosques de 

ribeira e poderedes gozar das augas minero-medici-

nais que abrollan na comarca.

O punto de referencia é a vila de Verín, á que se che-

ga doadamente pola Autovía das Rías Baixas. Entre 

os seus principais atractivos atoparedes a Casa do 

Asistente, do s.XVIII co seu escudo de grandes dimen-

sións labrado na pedra; o Convento dos Padres Mer-

cedarios, construído no s.XVIII e as rúas que o rodean 

que conforman o barrio antigo. A vila ferve de activi-

dade no inverno, coa celebración do Entroido, no que 

os protagonistas da festa son os “cigarróns”, coas súas 

características máscaras e o son das chocas, de varios 

quilogramos de peso. A súa orixe lendaria descríbeos 

como cobradores de impostos dos Condes de Mon-

terrei, señores destas terras, e usaban a máscara para 

non seren recoñecidos. Nelas represéntanse diversos 

tipos de motivos, vexetais ou de animais como por 

exemplo raposos, lobos ou mouchos.

Preto de Verín atoparedes outros puntos que esper-

tarán o voso interese. O primeiro a visitar é a Fortale-

za de Monterrei, a maior de Galicia. A súa fi gura do-

mina totalmente a paisaxe, elevándose a uns 500 m 
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de altura sobre o nivel do mar. Para achegarvos ata 

ela, o mellor é deixar o coche ao lado do cruceiro do 

s.XVII situado a carón do Parador de Turismo e con-

tinuar a pé. Deste xeito poderedes apreciar, ademais 

dos baluartes e murallas, o antigo burgo e o hospital 

de peregrinos, convertido en albergue. Non esque-

zades que por estas terras atravesa unha das rutas 

históricas do Camiño de Santiago, coñecida como Vía 

da Prata ou Camiño do Sueste. Atoparedes a Torre da 

Homenaxe, e dende os seus 22 metros de altura os 

vosos ollos albiscarán boa parte do territorio da De-

nominación de Orixe. Ao seu carón está o antigo Pazo 

dos Condes, coa Torre das Damas e as súas galerías, e 

a Igrexa de Santa María, que agocha no seu interior 

un retablo gótico pétreo de singular beleza.

A riqueza destas terras non só está no patrimonio, se 

non tamén na súa natureza. O val do río Támega está 

declarado Lugar de Interese Comunitario e zona de 

especial protección de aves, formando parte da Rede 

Europea Natura 2000. Tamén é de grande interese O 

Parque Natural do Invernadeiro, polos seus valores 

paisaxísticos, de fauna e fl ora. Para salvagardalos, o 

acceso ao mesmo está regulado, e deberedes soli-

citar o permiso de visita cunha certa anterioridade, 

dirixindo a vosa petición á Delegación provincial de 

Medio Ambiente.

A natureza tamén é xenerosa dende o seu interior, 

do que abrollan mananciais de augas termais e mi-

nero-medicinais, como son os de Cabreiroá, Sousas 

e Fontenova.

Non vos esquezades tampouco de achegarvos ás te-

rras de Vilaza, no concello de Monterrei. Este fermoso 

núcleo rural concéntrase arredor da súa igrexa de San 

Salvador, na que destaca o seu campanario rectangu-

lar do s.XII. Regresando a Verín, antes de cruzar o río 

Támega colleredes unha estrada que vai cara a Laza, 
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vila coñecida polo seu entroido, no que o “peliqueiro” 

é o protagonista. Garda moitas semellanzas co “ciga-

rrón” de Verín en canto á tipoloxía do traxe e másca-

ras. Non perdades o luns de entroido coa “farrapada” 

na que o pobo e os visitantes se lanzan pezas vellas 

de tea enlamadas, para seguidamente asistir á “Xita-

nada”, desfi le de carros tirados por burros na que os 

nenos son os protagonistas. Pola tarde, dende Cima-

devila baixa a “Morena”, un home disfrazado cunha 

cabeza en forma de vaca que se dedica a levantar as 

saias das mulleres, acompañado de peliqueiros e ou-

tros membros da súa comitiva que lanzan formigas 

vivas aos que asisten a este entroido tan particular.

De camiño cara a Laza atoparedes a igrexa pre-

rrománica de Mixós, e na Retorta tendes un raro 

exemplo de arte gótica rural no seu illado templo 

parroquial.

Xa por último, e afastándose un pouco das terras de 

Monterrei, podedes ir dende Albarellos cara á Xiron-

da para coñecer os castros de San Millao (acceso 

por pista de terra) e de Saceda. Estades en terras da 

coñecida como “raia seca”, denominación que recibe 

a fronteira con Portugal, en contraposición á “raia 

húmida”, onde é o Miño o accidente natural que se-

para as terras lusas das galaicas.

Durante esta xornada non deixedes de aproveitar 

a oportunidade de achegarvos á unha das adegas 

da Ruta dos Viños de Monterrei. Alí explicaranvos o 

proceso de elaboración duns viños pouco coñecidos 

pero que cada vez son máis apreciados. E para comer 

e gozar dos bos produtos galegos propios da zona, 

entre os que destacan os pementos de Oímbra, nada 

mellor que descubrir os restaurantes que están ad-

heridos á Ruta.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
da RUTA DO VIÑO MONTERREI

  ✆ 616 847 889  
 info@rutadelvinomonterrei.com / www.rutadelvinomonterrei.com
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Moi preto da cidade de Ourense atopamos a Ruta do 

Viño do Ribeiro. Está situada na zona occidental des-

ta provincia e os seus viñedos esténdense dende os 

75 ata os 400 metros de altitude, sobre vales e ladei-

ras de acusada pendente. Para facilitar o seu cultivo, 

xeracións de agricultores fabricaron valos e terrazas, 

traballando a pendente en bancais, denominados tra-

dicionalmente «socalcos» ou «bocarribeiras». É esta 

a comarca máis antiga de Galicia en canto á produc-

ción de viño, situada na confl uencia dos vales dos ríos 

Miño, Avia, Arnoia e Barbantiño, onde os típicos sabu-

gueiros e amieiros mecen as súas pólas sobre as bei-

ras dando sombra aos relanzos de auga. No horizonte, 

unha paisaxe salpicada de pequenas leiras na que se 

intercalan estes bosques de ribeira coas hortas fami-

liares e os viñedos. Estes últimos aparecen ante os 

nosos ollos como testemuñas do tempo, cuxa historia 

nos somerxe nunha época medieval. Cando os reinos 

ibéricos aínda buscaban a súa forma no resto da pe-

nínsula, os monxes do Císter asentados no Mosteiro 

de San Clodio desenvolvían esta industria vitivinícola, 

coidando e estudando con grande esmero as varieda-

des autóctonas que hoxe en día nos dan prestixio en 

todo o mundo. Dende o Miño o viño do Ribeiro em-

barcaba rumbo a América e Inglaterra, e ao abeiro do 

Camiño de Santiago chegaría tamén ao resto de Euro-

pa da man dos comerciantes xudeus, os cales deixa-

rían o seu sinal no lugar (barrio xudeo de Ribadavia).

Os viños do Ribeiro posúen unha personalidade 

única, que lles confi ere a sabia combinación das va-

riedades autóctonas, e unha tradición de séculos. O 

viño branco do Ribeiro, considerado un dos mellores 

do mundo, é un viño limpo e transparente, sutil no 

olfato, con exquisitos aromas de fl ores e froitas.

Os viños tintos son vivos, con tonos brillantes de ber-

mello picota, intensos en nariz e amplos e expresivos 

en boca.

De viños polo Ribeiro

R U T A  D O  V I Ñ O
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O viño tostado é un viño doce, elaborado co mosto 

das mellores uvas convenientemente pasifi cadas. A 

súa produción é laboriosa e complexa, unha auténti-

ca xoia da enoloxía de características únicas.

e ademáis dos viños...
VIÑEDOS CON HISTORIA NOS VALES DOS 
RÍOS MIÑO, AVIA E ARENTEIRO
O Ribeiro ofrece un amplo abano de posibilidades tu-

rísticas para complementar as visitas ás adegas adheri-

das á Ruta do Viño. Espazos naturais de grande beleza, 

pero tamén un rico patrimonio monumental e cultu-

ral, refl exo dun pasado que paga a pena descubrir.

A autovía das Rías Baixas achegaravos a Ribadavia, 

a vila máis importante desta comarca vitivinícola. 

Nela, ademais do seu Museo Etnográfi co, podedes 

dar un paseo polo seu centro histórico e o seu anti-

go barrio xudeu. Descubride as igrexas románicas de 

San Xoán e de Santiago, a antiga Casa da Inquisición 

e o Castelo da familia Sarmiento.

Fóra do antigo recinto amurallado, do que se con-

servan varios tramos e portas, están os conventos 

franciscano e dominico. Neste último atoparedes no 

interior da súa igrexa a fi gura dun gaiteiro labrada 

en granito. Non vos marchedes de Ribadavia sen an-

tes probar a carne richada e outros pratos propios da 

gastronomía galega acompañada dun viño da De-

nominación de Orixe. Para a sobremesa nada mellor 

que uns doces hebreos e un viño tostado ou un licor 

café. A vila celebra moitas citas importantes ao lon-

go do ano: unhas culturais, como a Mostra Interna-

cional do Teatro (xullo); outras gastronómicas, como 

a Feira-Exaltación do Viño do Ribeiro (abril). Con 

todo, a máis coñecida é a Festa da Istoria (derradeiro 

sábado de agosto) cando a vila enteira se transforma 

regresando ao medievo, con torneos, exhibicións de 

cetrería ou a representación dunha voda xudea.

Preto de Ribadavia, na aldea de Francelos, atópase 

unha pequena xoia da arte prerrománica. Trátase da 

igrexa de San Xes, caracterizada pola súa fachada 

con xanelas e outros elementos decorativos da arte 

mozárabe, do s.IX.
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Para os que gocedes da natureza, as beiras dos 

ríos Miño, Avia e Arenteiro ofreceranvos frondosas 

paisaxes de ribeira. Dende a igrexa de Lamas, no 

concello de Leiro, podedes subir ata o pé da Pena 

Corneira –monumento natural chamado poetica-

mente “o menhir do Ribeiro”-. Dende aquí  teredes 

unhas extraordinarias vistas, que van cambiando 

de cor ao longo das estacións: do amarelo invernal 

das mimosas, pasando polo verdor da primavera, 

ata chegar aos dourados e vermellos dos viñedos 

cando chegan os primeiros fríos do outono.

O Ribeiro tamén vos ofrece mananciais de auga ter-

mal, aproveitados en modernas instalacións en Laias, 

A Arnoia e Prexigueiro onde relaxarse e benefi ciarse 

das súas propiedades minero-medicinais.

Moi preto de Ribadavia está Beade, co seu templo 

barroco rodeado de viñedos, e ao seu carón un Vía 

Crucis que remata nun calvario xa descrito por Cas-

telao, histórico galeguista, no seu libro “As cruces de 

pedra na Galiza”.

No concello de Leiro descubriredes un conxunto 

de canastros e muíños en Paredes, a sinxeleza das 

igrexas románicas de Lamas, Serantes (cun magní-

fi co rosetón e curiosa colección de canzorriños) e 

Lebosende. Preto atópase San Clodio, pequeno nú-

cleo rural que medrou arredor do seu mosteiro. Os 

monxes foron os que introduciron o cultivo da vide 

na comarca para poder ter garantido o subministro 

de viño para a misa. Cando pasou á orde do Císter no 

s.XII viviu un período de esplendor grazas ás rendas 

procedentes das súas fi ncas, e especialmente pola 

produción vitivinícola. Actualmente é un hotel mo-

numento no que podedes percorrer os seus claus-

tros e zona axardinada.

En Boborás, suxerímosvos ir ata a pintoresca aldea 

de Pazos de Arenteiro, coas súas casas brasonadas. 
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Por un sendeiro chegaredes ata o “pozo dos fumes”, 

unha fervenza de grande beleza. Seguindo o cami-

ño río abaixo atoparedes unha romántica paraxe 

na que se ergue solitaria unha ponte da que só se 

conserva un arco. Se vos interesa a arte románica, 

achegádevos ata as parroquias de Cameixa, Xuven-

cos, Moldes e Astureses, coa súa magnífi ca ábside 

semicircular e os seus capiteis con fi guras humanas 

e de animais.

A cabalo dos concellos de San Amaro e Punxín ato-

paremos un dos principais atractivos da comarca, o 

Castro de San Cibrao de Las, o maior de Galicia con 

case 100.000 m². Conta cunha grande muralla exte-

rior de máis de 3 metros de espesor e dous alxibes 

que subministraban auga potable aos seus habitan-

tes. Dende a acrópole, na parte alta das escavacións, 

teredes unhas vistas espectaculares do val do río 

Miño e das terras circundantes.

No veciño concello de Cenlle, pequenas aldeas ago-

chan pazos, grandes casas de labranza ou templos 

románicos como o de Sadurnín, Razamonde ou 

Esposende. O encoro de Castrelo de Miño ofrece a 

oportunidade de gozar das súas augas calmas para a 

práctica do piragüismo ou do remo.

Dominando a presa aparece sobranceira a fi gura da 

Igrexa de Santa María . É unha combinación de arte 

románica e barroca e no seu interior atópanse unhas 

interesantes pinturas na ábside.

Nos concellos de Cortegada e da Arnoia, ademais das 

augas termais, tendes a opción de coller un catama-

rán que vos permitirá gozar das vistas do val do río 

Miño. No lugar de Outeiro-Cruz atoparedes entre as 

casas un tradicional conxunto de canastros de ma-

deira, aínda en uso. Ao pé da estrada, preto da Por-

queira sorprenderavos un espectacular peto de áni-

mas. As ribeiras do río Arnoia, cos seus muíños e áreas 

recreativas, permitiranvos gozar dun momento de 

relax ou a posibilidade de facer un xantar campestre.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
da RUTA DO VIÑO DO RIBEIRO

  ✆ 988 472 044 / 988 472 056
 ruta@rutadelvinoribeiro.com / www.rutadelvinoribeiro.com
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A Ruta do Viño das Rías Baixas é a ruta máis occiden-

tal da xeografía galega, que percorre a provincia de 

Pontevedra dende a mesma fronteira con Portugal 

cara ao norte, por onde se insire xa en territorio da 

Coruña. Constitúe a Ruta galega de maiores dimen-

sións, con 17 concellos que se distribúen á súa vez en 

catro subzonas de produción vitivinícola: Condado 

do Tea, O Rosal, Ribeira do Ulla e Val do Salnés. Ta-

mén é o territorio con maior tradición como Ruta do 

Viño e na actualidade conta xa con varios itinerarios 

deseñados que cubren as distintas subzonas.

É esta unha terra de pazos históricos e espectacula-

res xardíns, que nos agasallan cada ano coa camelia, 

unha fermosa fl or que en Galicia conta con centos 

de variedades diferentes. Cando as concentracións 

urbanas, hoteis e restaurantes empezan a difumi-

narse entre piñeirais e milleirais, comezamos a ver 

os contrastes da costa, pequenos pobos mariñeiros 

cos seus hórreos orientados cara ao mar, viñedos 

nas lombas co Atlántico aos seus pés, formando 

miradoiros perfectos para gozar dun bonito solpor. 

Costa próxima, salpicada de rías e pequenas badías, 

que aparecen e desaparecen ante a nosa vista e nas 

que non será difícil atopar un dos nosos establece-

mentos anfi trións para repoñer forzas. Esta é a terra 

do Albariño, onde se mestura o viño co mar, compa-

ñeiros inseparables e ideais para pasar uns días de 

acougo. Aquí tamén poderedes gozar do Turismo 

Mariñeiro, unha experiencia única na que se unen a 

actividade pesqueira en toda a súa autenticidade, co 

goce dunha contorna natural espectacular.

De viños polas Rías Baixas

R U T A  D O  V I Ñ O
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Os viños das Rías Baixas caracterízanse por estar 

elaborados con uvas autóctonas, principalmente 

brancas, tendo como gran protagonista a variedade 

Albariño (aproximadamente o 95% da producción), 

de cor marelo palla con ribetes dourados de poten-

tes e nobles aromas, afroitados e fl orais, envolventes 

e embriagadores, que acompañan o seu paso por 

boca con carnosidade e untuosidade. A personalida-

de única das súas variedades e viños son consecuen-

cia das peculiaridades do seu territorio, o seu clima, 

as súas xentes e a súa cultura. Unha terra chea de 

matices que se refl icten nos seus viños...

e ademáis dos viños...
DO SALNÉS ÁS TERRAS DO ULLA
Na subzona da Ribeira do Ulla, situada ás portas 

de Santiago de Compostela, poderás achegarte ao 

mundo dos pazos, construcións que servían de lugar 

de retiro á nobreza galega, entre os que se encontra 

o Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, incluído na Ruta 

da Camelia. Se prefi res o lado máis natural, poderás 

gozar dun tranquilo paseo á beira do río Ulla seguin-

do o sendeiro PRG-93, ou mesmo emular aos pere-

grinos facendo un tramo da Vía da Prata.

No Val do Salnés poderás visitar conxuntos históri-

cos como a vila de Cambados, co Pazo de Fefi ñáns e 

o Museo do Viño, ou descubrir os encantos naturais 

desta zona, a través de miradores como o de Monte 

Lobeira (Vilanova de Arousa) ou Monte Siradella (O 

Grove) que ofrecen fermosas panorámicas da ría de 

Arousa e a costa. Os máis deportistas non deben per-

derse os sendeiros como a Ruta da Pedra e da Auga, 

e as rutas de BTT que parten desde o Campo de Golf 

de Meaño. Os amantes dos deportes naúticos con-

tan con numerosas praias e portos deportivos, para a 
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práctica de surf, vela, windsurf ou kitesurf, por men-

cionar só algúns exemplos. Precisamente é na costa 

onde se agochan algunhas xoias desta zona, como 

a capela da Lanzada (Sanxenxo), o barrio mariñeiro 

de Carril (Vilagarcía de Arousa) ou os restos de San-

ta Mariña Dozo (Cambados). Pero é no interior onde 

se encontra un dos seus principais monumentos, o 

Mosteiro de Armenteira, xoia do románico, onde a 

lenda atribúe o nacemento do Albariño.

POR TERRAS DO CONDADO E O BAIXO 
MIÑO. A “RAIA HÚMIDA”.
Entramos en terras da coñecida como “raia húmida”, 

denominación que recibe a fronteira con Portugal 

por ser o río Miño o límite natural que separa as te-

rras lusas das galaicas. Na zona do Condado do Tea 

a Ruta do Viño esténdese pola marxe dereita do río 

Miño dende Salvaterra de Miño ata Arbo, confor-

mando unha bela paisaxe de vales e ríos, que fan 

as delicias de todos os que se achegan a miradores 

como o de San Fiz ou a espazos recreativos como 

o de San Xoán (Arbo). Un dos seus monumentos 

máis senlleiros é a fortaleza de Salvaterra do Miño, 

conxunto defensivo moi próximo ao parque da 

Canuda. En Arbo poderás visitar o Centro de Inter-

pretación do Viño e da Lamprea “Arabo”. En As Neves 

non te perdas a igrexa parroquial de Santa María ou 

o conxunto escultórico de Tortoreos.

O Rosal, entre o Miño e o Atlántico, posúe unha cli-

matoloxía afortunada que facilita o cultivo de froitas 

como os kiwis ou os mirabeis. Terra fronteiriza, acolle 

varias fortifi cacións, como o conxunto de Goián. A 

subida ao Monte Santa Tegra para gozar das vistas 

da foz do Miño e do castro faise imprescindible. Os 

afeccionados ao sendeirismo teñen en varios sendei-

ros homologados a oportunidade de coñecer o lado 

máis natural da comarca e o conxunto etnográfi co 

dos Muíños de Folón e Picón. 

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
da RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS

  ✆ 986 521 008 / 687 523 230
info@rutadelvinoriasbaixas.com / www.rutadelvinoriasbaixas.com
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A Ruta do Viño da Ribeira Sacra esténdese entre as 

provincias de Ourense e Lugo, marcando o seu lími-

te natural o propio leito do río Sil, que nuns poucos 

quilómetros irá acompañado tamén polo seu eterno 

compañeiro, o Miño. Todos os concellos da ruta es-

tán distribuídos entre cinco subzonas de produción: 

Amandi, Chantada, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño 

e Ribeiras do Sil; un extenso territorio no que o tem-

po se para para facerche gozar dunha terra que com-

parte a súa beleza paisaxística coa maxia dun rico 

patrimonio monumental de corte monacal. Terra 

marcada pola confl uencia dos ríos Miño e Sil, cuxos 

sucos van marcando encaixados canóns de maxes-

tosa beleza, que chegan a alcanzar no seu punto 

máximo ata os 500 metros de profundidade. Aquí, o 

noso itinerario vainos introducindo nunha experien-

cia chea de aventura. Ladeiras escarpadas ao carón 

da nosa estrada, canóns vertixinosos ao outro, e na 

súa paisaxe viñedos e soutos de castiñeiros se in-

tercalan nun eterno entendemento, sendo de aquí 

en diante os nosos fi eis compañeiros de viaxe. Pero, 

se espectacular é o noso traxecto por estrada, aínda 

pode selo máis por auga. Alguén cualifi cou estes ca-

nóns como os mares interiores de Galicia e tanto o Sil 

como o Miño posúen cursos fl uviais navegables en 

catamarán. Dende a auga podemos divisar a paisaxe 

de bancais, nos que as vides loitan por gañar terra 

á montaña. Mostras dunha paisaxe humanizada na 

que o esforzo humano e a paixón pola terra marcan 

a súa pegada. O traballo da viña na Ribeira Sacra é 

identifi cado e coñecido como “viticultura heroica” 

polo esforzo e tempo que supón poñer en produ-

ción vitivinícola o terreo.

Este esforzo “heroico” tradúcese no seus viños. Os 

brancos son afroitados e cun fi no toque de acidez, 

cun lixeiro retrogusto e delicada presenza no padal. 

Os tintos destacan polo seus aromas limpos, elegan-

tes e intensos, e a súa cor cereixa brillante con ribe-

tes púrpura. Equilibrados e ben estruturados, resul-

tan uns viños redondos e amplos en boca.

De viños pola Ribeira Sacra

R U T A  D O  V I Ñ O
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e ademáis dos viños...
O CANÓN DO RÍO SIL. O TESOURO 
ESCONDIDO DOS MONXES
A Ribeira Sacra é tan extensa e ten tantos atracti-

vos que merece unha estancia longa para coñecela 

con calma e sosego. Con todo imos recomendarvos 

dúas escapadas e darvos as pistas para que escolla-

des o voso camiño segundo as vosas preferencias, 

sen perder nunca a beleza das paisaxes que ofrece 

este territorio arredor dos vales dos ríos Miño e Sil. 

Neles, protexidos polos ventos e sempre orientados 

cara ao nacente, os viñedos levántanse en socalcos, 

onde o traballo a man e a imposibilidade de mecani-

zación das tarefas levou a denominar esta viticultura 

como”heroica”.

Propoñémosvos un percorrido polo val do río Sil. 

Achegádevos ata a localidade dos Peares. Trátase 

dun caso único en Galicia. Está dividido en catro con-

cellos e en dúas provincias, dependendo da beira en 

que vos atopedes dos ríos Miño, Sil ou Búbal, esta-

redes en Carballedo ou Pantón  (provincia de Lugo), 

na Peroxa ou Nogueira de Ramuín (provincia de Ou-

rense). Aquí xúntanse as augas dos ríos que artellan 

a Ribeira Sacra, dando lugar a un refrán popular que 

di que “o Miño leva a fama e o Sil a auga”.

Recomendámosvos que collades a estrada da Confe-

deración Hidrográfi ca seguindo a beira esquerda do 

río Sil. Entre bosque de ribeira e penedos chegaredes 

ao desvío cara ao embarcadoiro do catamarán que 

percorre as augas calmas do encoro de Santo Estevo, 

permitíndovos apreciar as paredes case verticais en-

tre as que o río se foi abrindo camiño.

O seguinte punto de interese é o Mosteiro de Santo 

Estevo de Ribas de Sil, actualmente convertido en 

Parador de Turismo, ocupando parte dos seus tres 

claustros. O conxunto monacal está rodeado por 

soutos de castiñeiros centenarios, e na contorna pó-

dense facer varias rutas de sendeirismo.

A partir de aquí tendes dúas opcións. A primeira 

segue a estrada de Parada de Sil, que vos permitirá 

ter unhas extraordinarias vistas do Canón do Sil no 

miradoiro de Cabezoá. A outra é máis monumental, 

afastándovos cara ao sur, para coñecer o mosteiro de 

San Pedro de Rocas. Está considerado como un dos 

máis antigos de Galicia, e está escavado directamen-

te na montaña.

Sorprende tamén polas tumbas antropomórfi cas 

que se atopan tanto no exterior como no interior, e o 

seu campanario sobre un penedo. Máis adiante, tras 

pasar o Alto do Couso e o núcleo alfareiro de Niño-

daguia, atoparedes o desvío a Xunqueira de Espa-

danedo e ao mosteiro de Santa María. De seguido 

subiredes ao alto do Rodicio e ao chegar a Vilariño 

Frío, teredes a posibilidade de achegarvos a Monte-

derramo, e visitar o seu mosteiro co seu templo de 

arte herreriana (s.XVI)
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En Parada do Sil recomendámosvos ir ata o Mosteiro 

de Santa Cristina de Ribas de Sil. Na baixada teredes 

máis vistas espectaculares do canón; ata veredes xur-

dir o campanario da igrexa entre o souto de castiñei-

ros que a rodea. Regresando a Parada podedes ir ata 

os denominados “Balcóns de Madrid”. Este miradoiro 

recibe este curioso nome porque disque era o punto 

onde as mulleres despedían aos seus maridos barqui-

lleiros, que, fosen onde foran, dicían que ían a Madrid. 

Dende aquí teredes outro panorama do val do río Sil e 

serve de magnífi co observatorio das aves que habitan 

nos rochedos. Non debemos esquecer que todo este 

territorio forma parte da Rede Natura 2000.

Dende a vila de Parada de Sil a ruta continúa cara 

á Teixeira, pasando por núcleos tradicionais como 

Cristosende. No voso percorrido sorprenderanvos 

as fervenzas que fai o río Mao no seu camiño cara ao 

Sil. En Abeleda paga a pena subir ata Castro Calde-

las. A vila está dominada pola fi gura do seu castelo, 

dende o que tendes unhas vistas impresionantes de 

toda a contorna. Non vos marchedes sen antes de-

gustar a súa famosa bica, un doce tradicional a modo 

de biscoito, feito con fariña, manteiga de vaca coci-

da, ovos, limón, azucre e canela.

O voso camiño levarávos agora cara a Ponte do Sil 

por se queredes coller o catamarán que fai o perco-

rrido polo río. A continuación a estrada vai subindo 

entre os socalcos cubertos de viñedos. Tendes varios 

puntos onde deixar o coche e dar un paseo e albis-

car os carrís e plataformas das que se serven para o 

traslado das uvas.

Recomendámosvos coller un desvío á esquerda en 

dirección a Sober para ir ata a Amandi e ao Santua-

rio de Cadeiras onde vos agardan máis miradoiros 

nos que observar o Canón do río Sil. Se vos interesa 

a arte románica tendes interesantes templos nas pa-

rroquias de Lobios e Pinol.

Antes de entrar en Monforte de Lemos podedes 

coller a estrada nacional cara Ponferrada para ache-

garvos ata os concellos de Quiroga e Ribas de Sil, 

onde aínda se traballan as oliveiras elaborando un 

aceite moi apreciado. Xa case chegando ás terras de 

Valdeorras está Montefurado, onde os romanos es-

cavaron un túnel na montaña para desviar as augas 

do río Sil e así facilitar a extracción do ouro.

A vila de Monforte de Lemos está dominada pola 

fi gura da Torre da Homenaxe e o Colexio de San Vi-

cenzo do Pino, hoxe en día Parador. 

Ao seu pé está o centro antigo e varios lenzos da mu-

ralla. Os vosos pasos levaranvos ata a Praza de Espa-

ña e ao Centro do Viño, que vos recomendamos visi-

tar. A continuación a Ponte Vella permitiravos cruzar 

o río Cabe e achegarvos ao Museo de Arte Sacra 

das Clarisas. Como broche fi nal tendes o Colexio de 

Nosa Señora da Antiga, actualmente Colexio dos Es-

colapios, de estilo herreriano (s.XVI). No seu interior 

garda interesantes obras de arte como dous cadros 

do Greco e cinco de Andrea del Sarto, ademais dun 

retablo de Francisco Moure do s.XVII.
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POLAS TERRAS DO MIÑO E O CABO 
DO MUNDO
Nesta xornada imos coñecer as terras bañadas polo 

río Miño, entre as localidades dos Peares, onde o río 

Sil verte as súas augas, e a de Portomarín, paso de 

peregrinos no seu camiño cara a Compostela.

Propoñémosvos comezar en Pantón. O seu patrimo-

nio monumental, igual que nos concellos limítrofes, é 

moi rico, tanto en arquitectura civil (pazos, casas gran-

des,...) como sobre todo relixiosa, con igrexas, mostei-

ros e ermidas, que motivou que todo o territorio recibi-

se o nome medieval de “rivoyra sacrata” (ribeira sacra). 

Algúns exemplos son San Fiz de Cangas, cunha curiosa 

ábside poligonal e un fermoso oratorio na súas proxi-

midades; San Miguel de Eiré e a súa torre románica 

cuadrangular; Santo Estevo de Atán, coas súas xanelas 

prerrománicas e San Vicenzo de Pombeiro nunha posi-

ción sobranceira sobre o río Sil. Preto da localidade de 

Ferreira de Pantón está o mosteiro cisterciense de San-

ta María, habitado pola comunidade das Bernardas.

Indo cara a Ourense collede a saída de Bazal para conti-

nuar pola antiga estrada nacional que baixa ata a presa 

dos Peares pola que cruzaredes o río Miño pasando ao 

concello de Carballedo, que conseguiu salvar das au-

gas as igrexas de San Xoán da Cova e Santo Estevo de 

Chouzán cando se construíu o encoro, inaugurado en 

1955. A estrada permítenos seguir o curso das calmas 

augas do río Miño, que é posible percorrer en catama-

rán ata a aldea de Belesar. Monte, Muradelle, Asma ou 

Camporramiro son algúns dos templos románicos no 

concello de Chantada, onde tamén é fácil atopar pa-

zos señoriais e rurais e torres como a de Arcos.

A vila de Chantada conta con rúas típicas con sopor-

tais e casas con galerías, celebrando festas de grande 

interese como o Folión de Carros (a fi nais de agosto) 

que consiste nun desfi le de carros tradicionais nos que 

se representan escenas de diversos ofi cios tradicionais, 

como zoqueiros, muiñeiros, carpinteiros, etc. A outra 

grande cita é o denominado “entroido ribeirao”, xa 

que na orixe tiña lugar sobre todo nas parroquias máis 

próximas ao río Miño, competindo unhas coas outras 

para ver cal delas era a que o organizaba mellor. Os 

protagonistas son os “peliqueiros”, que adoitan levar 

roupas vellas e unha máscara, abrindo paso coas cho-

cas e coas súas correas de coiro. Con elas cargan contra 

a xente abrindo camiño aos “volantes”, a outra fi gura 

do entroido chantadino. Estes caracterízanse por levar 

na cabeza o “pucho”, que consiste nunha estrutura en 

madeira que pode chegar a pesar 15 kgs e da que col-

gan multitude de cintas de cores moi vistosas.

Dende Chantada podedes coller cara á presa de Bele-

sar. Deixade o coche un pouco antes de chegar onde 

ela, e camiñade entre o bosque, salpicado dalgúns vi-

ñedos e terras de labor, ata a illada igrexa románica de 

Santa María de Pesqueira, nun entorno case máxico.

De regreso a Chantada, suxerímosvos ir cara a Mon-

forte de Lemos. Veredes un desvío sinalizado para 

Belesar, por unha estrada que baixa ata a Ponte de 

San Fiz entre socalcos coas viñas e os alpendres dos 

agricultores. De seguido cruzaredes o río Miño e pola 

súa beira esquerda chegaredes ata este núcleo tradi-

cional, onde é posible embarcarse nun catamarán e 

percorrer as súas augas. Esta localidade está situada 
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no denominado “Camiño de Inverno”. É a ruta que 

seguían os peregrinos que preferían evitar os altos 

cumios das Serras dos Ancares e do Courel, e que, 

tras entrar en Galicia por Valdeorras, continuaban por 

Quiroga e Monforte ata chegar a Chantada e unirse á 

chamada Vía da Prata ou Camiño do Sueste en Lalín, 

e seguir ata Compostela.

Preto de Belesar, xa no concello do Saviñao, atopa-

redes sinalizada unha das xoias da arte románica da 

comarca: Santo Estevo de Ribas de Miño, cun rose-

tón de grandes dimensións, dominando o estreito 

val ao pé da presa. Moi próximo está San Paio de 

Diomondi que era un dos lugares escollidos polos 

bispos de Lugo para o seu descanso estival. A súa 

feitura lémbranos ao románico compostelán, pola 

fi neza dos capiteis da portada e os arcos cegos que 

percorren os seus muros. Un pouco máis ao sur está 

San Martiño da Cova, dende onde se albisca unha 

vista espectacular da reviravolta que fai o río Miño 

formando o chamado “cabo do mundo”.

Regresando a Chantada suxerímosvos que collades 

cara ao norte ata chegar a Taboada. Esta é terra de 

pazos como o de Perrelos ou o de Bembibre. Precisa-

mente nesta parroquia atópase unha curiosa igrexa 

románica coa portada principal caracterizada por 

unha arquivolta dentada.

Finalmente os vosos pasos chegarán a Portomarín, 

fi nal de etapa no Camiño Francés. Os seus monu-

mentos máis importantes, entre os que destaca a 

Igrexa de San Xoán (actualmente de San Nicolao), 

foron trasladados pedra a pedra ata o actual em-

prazamento cando foi construída a presa de Belesar, 

salvándose así do asolagamento. Só cando baixan as 

augas do encoro é posible ver as pesqueiras onde 

se collían anguías e mesmo lampreas cando estas 

remontaban un Miño outrora libre de barreiras. Para 

repoñer forzas, nada mellor que probar a torta de 

améndoa, acompañada, se queredes, dunha augar-

dente, de sona neste concello. En Castromaior,  ade-

mais da igrexa parroquial románica, tendes, a poucos 

pasos do camiño dos peregrinos, os restos dun cas-

tro, dende o que se domina boa parte da contorna.

Indo cara a Sarria, atoparedes o derradeiro concello 

a visitar no territorio da Denominación de Orixe: Pa-

radela. Paga a pena achegarse ata San Facundo de 

Ribas de Miño, templo restaurado hai poucos anos, 

rodeado de pequenos viñedos nun lugar agochado 

ás beiras do río. Tamén podedes facer unha pequena 

ruta de sendeirismo na parroquia de Loio, que vos 

levará polas pegadas dos peregrinos, entre bosques 

e as ruínas dun antigo mosteiro.

A Ribeira Sacra ofrece ao visitante múltiples opcións 

de lecer e coñecemento, a través das súas paisaxes, 

bosques e ríos; do seu pasado místico en mosteiros, 

igrexas e ermidas, vilas e pobos que conservan a ar-

quitectura tradicional e todo un abano de oferta de 

aloxamentos rurais onde prolongar a vosa estancia 

nesta terra que paga a pena descubrila pouco a pou-

co, e sempre acompañados, como non, dun bo viño 

da Denominación de Orixe.

MÁIS INFORMACIÓN NA 
ASOCIACIÓN da RUTA DO

VIÑO RIBEIRA SACRA

  ✆ 698 167 991 / 982 410 968
 rutavino@ribeirasacra.org 
 www.ribeirasacra.org
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A Ruta do Viño de Valdeorras sitúase na parte noro-

riental da provincia de Ourense, onde o río Sil nos 

acompañará durante algúns tramos do noso camiño 

ata penetrar no corazón de Valdeorras, conducín-

donos ata un profundo val que vai modelando ao 

seu paso. Val acolledor, de terra vermella e arxilosa, 

terra aurífera que as colonias romanas furaron sécu-

los atrás para extraer ese metal tan prezado que é o 

ouro, e que hoxe nos ofrece, dende o máis profundo 

das súas entrañas, esas covas nas que as súas ade-

gas achegan a temperatura necesaria para o coidado 

dos seus viños. Na nosa viaxe polo val, as modernas 

vilas concéntranse ao redor das vías principais, dis-

persándose o poboamento cara ás montañas onde, 

a modo de pequenos acios, os antigos núcleos rurais 

manteñen na súa máis pura esencia a arquitectura 

tradicional. Aquí é a lousa a protagonista do terri-

torio humanizado que, tanto nos muros como nos 

tellados, achegan á paisaxe un contraste cromático 

e lendario, salpicado de neve nos brancos invernos; 

unha paisaxe que só nesta comarca galega podere-

mos ver. Terra de cultura milenaria, cruzada de leste 

a oeste pola Vía Nova, calzada romana nº XVIII no 

«Itinerario de Antonino», que naqueles tempos co-

municaba Astorga coa actual cidade portuguesa de 

Braga. Un territorio que constituíu durante o Impe-

rio Romano un centro importante de explotación de 

ouro; actividade que combinaron coa plantación das 

cepas de uva e mesmo coa construción de lagares. 

Se programades a vosa viaxe durante o verán, sera-

vos grata a participación na «Festa das Covas», que 

se celebra durante o primeiro sábado de agosto; 

De viños por Valdeorras

R U T A  D O  V I Ñ O
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unha festa popular na que as xentes de Valdeorras 

abren as súas adegas-cova aos visitantes compar-

tindo con eles os seus viños. Tamén paga a pena 

achegarse as covas de Seadur e O Castro, que ce-

lebran as súas “festas das Covas” durante a Semana 

Santa e e xuño respectivamente.

Os viños brancos de Valdeorras son intensos en aro-

mas frutais e fl orais, moi ben estruturados en boca. 

Os tintos destacan pola súa cor púrpura, de elegan-

tes aromas a froitos e cunha doce carnosidade.

e ademáis dos viños...
SEGUINDO A “VÍA NOVA” POR TERRAS 
DOS RÍOS SIL E BIBEI
Nesta ocasión propoñémosvos chegar ata os con-

fíns de Galicia, nas terras ourensás limítrofes con 

León. Os ríos Sil e Bibei son os que artellan esta 

rexión vitivinícola caracterizada polos solos de 

lousa. Entre os atractivos naturais destacamos o 

Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. En-

tre os monumentais, varias pontes de orixe roma-

na, pazos e antigas igrexas e mosteiros. Tamén vos 

sorprenderán as adegas instaladas en covas escava-

das no interior destas terras de Valdeorras.

O percorrido podédelo principiar nos “codos de La-

rouco”, revoltas que fai a estrada que segue o traza-

do da antiga vía romana XVIII, chamada Via Nova, 

que unía Braga con Astorga. A paisaxe está cuberta 

por socalcos con viñas que acompañan un dos mo-

numentos máis importantes que os romanos deixa-

ron en Galicia: a ponte sobre o río Bibei. Elévase 22 

metros sobre o nivel das augas e aínda segue hoxe 

en día en uso, soportando o tráfi co da estrada que 

comunica Ourense con Valdeorras. Ao seu lado ato-

paredes tamén varios miliarios que servían para mar-

car as distancias das vías romanas.

Antes de chegar ao val do río Sil, paga a pena des-

viarse en dirección á Gudiña, para coñecer as terras 

do Bolo. En Portomourisco, parroquia de Petín, ten-

des unha ermida do s.XVIII situada nun entorno bu-

cólico, a carón da ponte da mesma época que salva 

o río Xares, no camiño tradicional dos romeiros que 
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se dirixen ao Santuario das Ermidas. Situado no fon-

do do canón do río Bibei, é un dos principais lugares 

de culto mariano da provincia. Protexido e ameaza-

do ao mesmo tempo por inmensos bolos graníticos, 

confi gura un entorno natural de singular beleza. Cu-

riosamente todas as terras que ides visitar dependen 

do Bispado de Astorga, xa que o río Bibei marca o 

límite coa diócese ourensá.

Non deixedes estas terras do  Bolo sen visitar a torre 

da homenaxe do Castelo, que pertenceu ás Casas de 

Lemos e de Benavente. Sufriu anos de abandono ata 

que foi restaurada e convertida en espazo expositivo.

O seguinte punto de interese levaravos ata as beiras 

do río Sil, que salvaredes pola ponte da Cigarrosa, 

de orixe romana, reformada no s.XVI. Na Rúa pode-

redes facer un alto e gozar das instalacións da Área 

recreativa e deportiva dos Aguillóns, xunto ás augas 

calmas do Encoro de San Martiño.

No concello de Vilamartín de Valdeorras consérvan-

se casas brasonadas e outras fortifi cadas como a To-

rre da Penela. Pero os seus principais atractivos están 

agochados baixo terra, as adegas-cova, onde os vi-

ños elaborados a partir de mencía, godello e outras 

variedades autorizadas pola Denominación de Orixe 

repousan en silencio e mantendo unha temperatura 

constante.

Así chegades ao Barco de Valdeorras, a poboación 

máis importante da comarca. Preto atópase a Vila do 

Castro, con casas señoriais e os restos da antiga for-

taleza. Con todo, un dos principais monumentos a 

visitar no concello é o Mosteiro de Xagoaza, que per-

tenceu á Orde de San Xoán. Tras un período de aban-

dono, actualmente está totalmente restaurado, e as 

súas paredes albergan unha sala para usos culturais, 

xa que a antiga adega que aquí se atopaba foi tras-

ladada a unhas modernísimas instalacións próximas.
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O territorio do veciño concello de Carballeda de 

Valdeorras esténdese dende as ribeiras do río Sil, a 

uns 300 metros de altitude, ata os cumios da Serra 

do Eixe a 2.000 metros. Non sen certas difi cultades, 

debido ao seu illamento, podedes achegarvos ao 

Teixadal de Casaio, unha das xoias botánicas de Ga-

licia. Está formado por teixos centenarios.

Máis accesible resulta a ponte de orixe romana de 

Sobradelo, onde se atopa a capital desde concello.

Non hai que deixar de visitar o Parque Natural da 

Serra da Enciña da Lastra  en Rubiá. Trátase dun te-

rritorio moi diferente do resto da xeografía galega, 

polas súas fortes infl uencias climáticas mediterrá-

neas e polos solos calcarios. Recomendámosvos que 

vos acheguedes ata o Centro de Visitantes onde vos 

darán completa información das rutas de sendeiris-

mo e das zonas onde avistar aves rapaces que para 

nidifi car aproveitan os ocos das paredes case verti-

cais. Non vos perdades os miradoiros da Falcoeira 

ou o dos Penedos de Oulego. O río Sil, omnipresente 

nesta comarca de Valdeorras, ábrese paso nas mon-

tañas nun curto pero espectacular canón xa nos lími-

tes coa comarca leonesa do Bierzo.

MÁIS INFORMACIÓN NA ASOCIACIÓN
da RUTA DO VIÑO VALDEORRAS

  ✆ 988 300 295  
 consello@dovaldeorras.com / www.rutadelvinovaldeorras.com
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MENÚS ENOGASTRONÓMICOS da XORNADA DE PORTAS ABERTAS 

09   Restaurante Lugano
Menú A Menú B

1º: Ensalada de cogollos con serrano e 
queixo curado aderezado con vinagreta de 
alfábega + maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Zamburiñas á prancha+ maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Falso tiramisú de amorodos.

1º: Bacallau gratinado con muselina de pataca 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Entrecosto con trigueiros e pementos + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Falso tiramisú de amorodos.

 18   Restaurante Laias Caldaria Alfonso V
Menú A Menú B

1º: Risotto de cogomelos e zamburiñas + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Xarrete de tenreira con verduriñas e 
cogomelos ao Mencía do Ribeiro + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Semifría de froitos do bosque 
con caramelo e sorbete de viño Ribeiro.

1º: Sopa de cabaza con taco de crustáceos 
e vinagreta de trufa + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Suprema de pescada ao viño Ribeiro + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Bica de tona con xeado de 
marrón glacé sobre sopa de chocolate branco.

17   Restaurante Arnoia Caldaria
Menú A Menú B

1º: Sopa de cabaza con taco de crustáceos 
e vinagreta de trufa + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Suprema de pescada ao viño Ribeiro + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Bica de tona con xeado de ma-
rrón glacé sobre sopa de chocolate branco.

1º: Risotto de cogomelos e zamburiñas + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Xarrete de tenreira con verduriñas e 
cogomelos ao Mencía do Ribeiro + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Semifría de froitos do bosque con 
caramelo e sorbete de viño Ribeiro.

21   Viñoteca Ribadavia
Menú A Menú B

1º: Espeto de peixe e marisco + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Secreto ibérico + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torta de iogur.

1º: Zamburiñas á prancha + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Pescada á prancha + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torta de queixo ao forno.

20   Ribeiro e Xamón
Menú A Menú B

1º: Salpicón de marisco + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Variado de tostas + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Tortas.

1º: Táboa de xamón ibérico + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Croca de tenreira galega + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Tortas.

08   Restaurante Brasil
Menú A Menú B

1º: Ameixas con cogomelos + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Asado de cabrito de leite do Val de Mon-
terrei + maridaxe con 1 copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta da casa.

1º: Entremeses da casa con trufado caseiro, 
embutidos de Riós e salpicón de marisco + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno sobre capa de patacas e 
pementos de Oímbra + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torta de queixo.

10   Restaurante Mesón O Candil
Menú A Menú B

1º: Polbo á feira con cachelos  + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Entrecosto de vacún con patacas á grella 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Variado de casa.

1º: Champiñóns recheos + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Bacallau con ameixas + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Variados caseiros.

16   Restaurante Casal de Armán
Menú A Menú B

1º: Tosta de xamón + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Bacallau ou escalopíns + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Variados caseiros.

1º: Ensalada de queixo de cabra + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ou queixada de tenreira + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Variados caseiros.

19   Restaurante de San Clodio
Menú A Menú B

1º: Polbo á grella ao estilo do Mosteiro + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Croca de tenreira galega con cabaza e 
trufa + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Queixo con marmelo “ao noso 
xeito”.

1º: Polbo galego á feira tradicional + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Dourada asada e con Parmentier de 
castaña galega e boletus + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Queixo con marmelo “ao noso xeito”.

* Os números situados ao lado de cada establecemento 
corresponden á súa ubicación no mapa
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Que che apetece xantar hoxe?, temos 54 menús para escoller...

25   Restaurante Parador de Cambados
Menú A Menú B

1º: Berberechos ao vapor do Albariño + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Lombo de pescada en prebe Rías Baixas 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Filloas fl ambadas en 
augardente e mel de fl ores.

1º: Xureliños en escabeche quente de 
Albariño sobre pan de millo + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Coello ao Albariño con pataca culleriña + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Bombóns ao licor de Albariño.

29   Restaurante Ribeira de Fefi ñáns
Menú A Menú B
Berberechos da Ría ao vapor

1º: Queixo San Simón á prancha + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Pescada á galega + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torta de queixo caseira.

Mexillóns ao vapor 

1º: Zamburiñas en vinagreta cítrica + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Croca de boi + maridaxe cunha copa de 
viño D.O.

Sobremesas: Torta de queixo caseira.

30   Restaurante Villa Verde
Menú A Menú B

1º: Revolto de zamburiñas con cogomelos + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Pescada guisada ao forno con ourizo de 
mar ou capón de curral de Mos + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Variados caseiros.

1º: Ensalada de verduras con peixe en esca-
beche + maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Arroz mariñeiro ou lascas de vitela con 
cogomelos á pementa verde + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Variados caseiros.

12   Restaurante O Castelo
Menú A Menú B

1º: Mexillóns e revoltos variados + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Estufado de xarrete de tenreira ao 
viño tinto con castaña pilonga e pataca + 
maridaxe cunha copa de viño D.O .

Sobremesas: Variados caseiros.

1º: Mexillóns e pementos recheos + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Tenreira galega asada ao forno con 
gornición + maridaxe cunha copa de viño D.O .

Sobremesas: Variados caseiros.

28   Restaurante Augusta Spa Resort
Menú A Menú B

1º: Pestiscos para compartir + maridaxe 
cunha copa de viño D.O .

2º: Carpaccio de solombo aliñado con 
vinagreta de mostarda e queixo Parmesano 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Pastel de queixiño con xeado 
de chocolate.

1º: Calamares da ría encebolados con milfollas 
de arroz + maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Lombo de robaliza recheo con rissoto de 
fungos de primavera + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Pastel de queixiño con xeado de 
chocolate.

27   Restaurante do Hotel Casa Rosita
Menú A Menú B
Petiscos.

1º: Vieira da ría á galega + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Peixe sapo de Marín á milanesa + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta de améndoas.

Petiscos.

1º: Salpicón de mariscos da Ría (especialidade 
da casa) + maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Pescada do pincho á galega + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Filloas.

23   Asador do Museo
Menú A Menú B

1º: Polbo á brasa + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Bacallao ao forno estilo Museo + marida-
xe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Filloas recheas.

1º: Ensalada de perdiz escabechada con noces 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Entrecosto de boi á grella con piña 
braseada + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Filloas recheas.

24   Restaurante Muíño da Chanca
Menú A Menú B

1º: Xamón ibérico con ensalada morna + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Arroz de marisco (mínimo 2 persoas) + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta de mazá caseira.

1º: Empanada caseira + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Croca de tenreira á brasa + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta de mazá caseira.

26   Restaurante Quinta San Amaro
Menú A Menú B

1º: Milfollas de mazá e cogomelos + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Confi t de parrulo con peras e redución de 
laranxa + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Doce de queixo con gelée de 
Albariño.

1º: Ensalada de polo + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Solombiño de ibérico con puré de 
castañas, cebola e mazá confeitada + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Doce de queixo con gelée de 
Albariño.

P. V. P. EUROS / PERSONA

16   Restaurante O Remanso dos Patos
Menú A Menú B

1º: Milfollas de peras e Gorgonzola + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Queixada de vitela con mollo de Mencia 
da Ribeira Sacra + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Milfollas de amorodos con crema.

1º: Carpaccio de boi + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Pescada “terra e mar” servida con arroz 
basmati + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta Tatín con xeado de vainilla.

17   Restaurante Rectoral de Castillón
Menú A Menú B
Petisco: tartaleta de queixo fresco e caviar 

1º: Timbal da Ribeira Sacra (ovo, chourizo 
ceboleiro e crema de queixo de Arzúa) + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Pescada rechea de gambas + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Crema de iougurt.

Petisco: tartaleta de queixo fresco e caviar 

1º: Carpaccio de polbo con lagostinos e 
aceite de pemento + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Espeto de solombo de porco con piña + 
maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta de chocolate branco e 
queixo Mascarpone.
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MENÚS ENOGASTRONÓMICOS da XORNADA DE PORTAS ABERTAS 
Que che apetece xantar hoxe?, temos 54 menús para escoller...

14   Restaurante O Grelo
Menú A Menú B

1º: Chacina con foie de parrulo + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Canelóns de pasta fresca recheos de 
pescada e espinacas ao Godello Ribeira 
Sacra, sobre mollo de marisco e bechamel 
de ourizos de mar + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torta de galletas con xeado 
de María.

1º: Croquetas de xamón Iberico + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Xarrete de terneira galega ao viño tinto 
Ribeira Sacra con castaña + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Mousse de chocolate con prebe 
de crema de augardente.

18   Restaurante La Viuda
Menú A Menú B

1º: Caldo galego + maridaxe cunha copa de 
viño D.O.

2º: Xarrete ao Mencía  + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Mousse de castaña.

1º: Fabas con perdiz + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Pescada á galega + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Torradas de Mencía.

13   Restaurante Mesón Museo
Menú A Menú B

1º: Polbo á brasa con prebe de pemento e 
aceite de oliva + maridaxe cunha copa de 
viño D.O.

2º: Carne vermella á pedra con patacas 
deluxe e selección de sales + maridaxe 
cunha copa de viño D.O. 

Sobremesas: Selección de sobremesas da 
casa.

1º: Zamburiñas ao forno con aceite de allo e 
perexil + maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno con grelos e patacas 
asadas + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Selección de sobremesas da 
casa.

15   Restaurante Hotel Pazo do Castro
Menú A Menú B

1º: Follado á muselina de allo recheo de 
trigueiros e lagostinos + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

2º: Trenza de solombo de porco celta, cham-
piñóns salteados con xamón e prebe de 
Mencía + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Filloa enchida de crema de 
castañas.

1º: Filloa gratinada con queixos galegos 
enchida de lacón con grelos + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau ao forno en leito de patacas e 
pementos + maridaxe cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Bica sobre crema inglesa á 
augardente .

14   Paladium
Menú A Menú B

1º: Revolto de cogomelos con gambas e 
chocos á prancha + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Lomedro ao forno con grelos + maridaxe 
cunha copa de viño D.O.

Sobremesas: Selección de sobremesas 
caseiras.

1º: Lacón con pementos e croquetas caseiras 
+ maridaxe cunha copa de viño D.O.

2º: Bacallau + maridaxe cunha copa de viño 
D.O.

Sobremesas: Selección de sobremesas 
caseiras.

P. V. P. EUROS / PERSONA

13   Restaurante Don Pedro (Parador de Monforte)
Menú A Menú B

1º: Vieiras á galega + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Cóbado de porco asado sobre salteado 
de cachelos e repolo + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Filloas recheas de compota de 
mazá e crema pasteleira acaramelada.

1º: Ensalada de chacina e queixo Parmesano 
con noces e piñóns + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Bacallau confeitado sobre salteado de 
verduriñas e uvas pasas + maridaxe cunha 
copa de viño D.O.

Sobremesas: Torta de queixo San Simón sobre 
prebe de froitas do bosque.

15   Restaurante Mogay
Menú A Menú B
“Faragullas” de benvida: Queixo Arzúa-Ulloa 
maduro con galletas mariñeiras. 

1º: Vieiras ao forno con cebola confeitada 
e lascas de xamón + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Pito campeiro “en pepitoria” guisado ao 
xeito tradicional con patacas + maridaxe 
cunha copa de viño D.O .

Sobremesas: Surtido da casa: torta de amén-
doas, rosquiñas de castañas, bizcoito de 
chocolate e noces e copa de viño doce / licor.

“Faragullas” de benvida: Queixo Arzúa-Ulloa 
maduro con galletas mariñeiras. 

1º: Entremeses da Ribeira Sacra: lacón 
prensado, trufado de tenreira, chourizo da 
matanza e fi lloas recheas con gambas e 
nabizas salteadas + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

2º: Asado de vitela ao viño Mencía con 
verduras de tempada + maridaxe cunha copa 
de viño D.O.

Sobremesas: Iogur artesán natural con froitas 
de tempada confeitadas.

*OBSERVACIÓNS: O PAN ESTÁ INCLUÍDO NOS MENÚS. OS MENÚS OFRECERANSE 
O SÁBADO PARA O XANTAR/ A CEA E O DOMINGO PARA O  XANTAR.



A aplicación Enoturismo Galicia pode descargarse gratuitamente dende as bibliote-
cas das plataformas de  Iphone, Android e Blackberry, tecleando as palabras “Enotu-
rismo Galicia”. A información proporciónase en galego, castelán e inglés. Esta ferra-
menta recolle os datos de todos os establecementos adheridos ás cinco Rutas dos 
Viños de Galicia, como adegas, destilerías, restaurantes, aloxamentos, empresas 
de ocio, museos, ofi cinas de información turística, axencias de viaxes especializa-
das, enotecas…. Ademais, permite automaticamente realizar unha chamada te-
lefónica, enviar un correo electrónico ou acceder á web propia de cada recurso. 
Cada unha das Denominacións de Orixe galegas (Monterrei, Valdeorras, Ribeira 
Sacra, Ribeiro e Rías Baixas) son presentadas amosando as características dos 
seus territorios e dos seus viños. O uso da tecnoloxía dos GPS integrados nos 
móbiles permite localizar a nosa posición e dirixirnos facilmente cara o lugar 
que queramos atopar.

A aplicación 
cas das plataformas de  Iphone, Android e Blackberry, tecleando as palabras “Enotu-
rismo Galicia”. A información proporciónase en galego, castelán e inglés. Esta ferra-
menta recolle os datos de todos os establecementos adheridos ás cinco 
Viños de Galicia
de ocio, museos, ofi cinas de información turística, axencias de viaxes especializa-
das, enotecas…. Ademais, permite automaticamente realizar unha chamada te-
lefónica, enviar un correo electrónico ou acceder á web propia de cada recurso. 

O Enoturismo de Galicia no teu móbil

II
as 

Xornadas de portas abertas 
nas rutas dos viños de Galicia

1 e 2 de xuño de 2013
MONTERREI • O RIBEIRO • RÍAS BAIXAS • RIBEIRA SACRA • VALDEORRAS

Neste mapa atoparás 
información sobre:
• A listaxe dos establecementos 
participantes, os seus datos de contacto 
e a súa ubicación numerada no mapa.

• A programación de actividades en cada 
unha das rutas dos viños.

• Distancias quilométricas por estrada 
entre poboacións.






