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INTRODUCIÓN 

 

Nesta primeira edición do Workshop Internacional de Paisaxe: Tralas pegadas do 

Camiño de Inverno nas paisaxes da Ribeira Sacra, financiado polo Programa O Teu 

Xacobeo da Xunta de Galicia, analizouse o tramo do Camiño entre Quiroga e Monforte 

de Lemos.  

O obxectivo do workshop, que tivo lugar do 2 ao 6 de setembro de 2019 na Casa 

Grande Rosende (Sober), foi analizar as paisaxes e os patrimonios da Ribeira Sacra, e 

propoñer estratexias de delimitación, intervención, e desenvolvemento a partir dun 

traballo multidisciplinar con estudantes, expertos e profesionais de recoñecido 

prestixio, contando tamén cos axente locais. 

Para a organización do Workshop, deseñouse un programa específico e contactouse 

cos expertos convidados, coordinando os temas a tratar por cada un deles, así como os 

horarios e tempos. En paralelo, deseñouse un programa de visitas para as tardes e as 

temáticas sobre as que estruturar os traballos do alumnado. 

 
Ilustración 1: Tramo do Camiño de Inverno a analizar no Workshop 

 

O workshop comezou a divulgarse nas redes sociais e entre os contactos da Fundación 

Juana de Vega e dos relatores participantes en xullo de 2019, e foi presentado á prensa 

nun acto que tivo lugar no Concello de Sober, o 22 de xullo. Enviárense ademais 

dípticos e carteis divulgativos aos concellos e entidades máis relevantes da Ribeira 

Sacra. 
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Ilustración 2. Presentación do Workshop no Concello de Sober. Na foto: Isabel Aguirre de Urcola, directora da 
Escola Galega da Paisaxe Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, e Mario Crecente, coordinador do seminario. 
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LUNS 2 DE SETEMBRO 

 

O Workshop comezou coa recepción e benvida do alumnado, seguido dunha 

inauguración na que estiveron presentes a Directora Xeral de Patrimonio Cultural da 

Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Ínsua; o Alcalde de Sober, Luis Fernández 

Guitián; o Presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca; e o Presidente da 

Fundación Juana de Vega; Enrique Sáez Ponte.  

Posteriormente, deron inicio as conferencias da man de Eladio Fernández-Galiano, 

Special Advisor do programa de Itinerarios Culturais e membro do Consello de 

Administración do Instituto Europeo de Itinerarios Culturais, que presentou a ponencia 

"Os Itinerarios Culturais en Europa. Estado da cuestión".  

 A continuación interveu Isabel Aguirre de Urcola, Directora da Escola Galega da 

Paisaxe, que presentou a conferencia “Patrimonio e Paisaxe na Ribeira Sacra” ; seguida 

de Aida Ménendez Lorenzo, Presidenta da Asociación de Camiños a Santiago pola 

Ribeira Sacra, coa presentación "A historia do recoñecemento do Camiño de Inverno 

pola Ribeira Sacra". 

 

 
Ilustración 3: Inauguración do Workshop 

 
Ilustración 4: Asistentes da primeira edición do Workshop 
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Despois do xantar os asistentes desfrutaron dunha visita guiada polo Camiño e a súa 

contorna na área de Montefurado, da man de Francisco Almuíña Chorén, animador 

cultural e presidente da Asociación Ribeira Sacra Rural.   

 

Ilustración 5. Visita ao núcleo de Montefurado, cos esgrafiados na casa do fondo. 

Visitáronse as adegas de Vilachá e a adega Val do Frade onde se gozou dunha cata de 

produtos locais. 

 

 
Ilustración 6: Francisco Almuíña e asistentes 
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Reprodúcese a continuación o programa seguido nesta primeira xornada do 

Workshop. 

 

 
Ilustración 7: Programa do primeiro día 
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MARTES 3 DE SETEMBRO 

 

A xornada iniciouse cunha conferencia de Mónica Luengo Añón, membro do Comité 

Científico Internacional de Paisaxes Culturais ICOMOS-IFLA, titulada "A xestión das 

paisaxes culturais: estado da cuestión".  

 

Ilustración 7: Mónica Luengo durante o Workshop 

A súa finalización tomou a palabra Mario Crecente Maseda, Doutor Arquitecto, 

Director de Crecente Asociados e coordinador do Workshop, que falou sobre "A 

paisaxe cultural dos Camiños de Santiago". 

Tras o descanso, foi a quenda de Ana Goy Diz, do Departamento de Historia da Arte da 

Universidade de Santiago de Compostela, que presentou a conferencia "Valores 

singulares da Ribeira Sacra". A mañá desta xornada foi pechada polo antropólogo 

Manuel Vilar Álvarez, coa súa presentación "Etnografía e paisaxe na Ribeira Sacra". 

Ao igual que no día anterior, cada presentación foi seguida dunha ronda de preguntas 

por parte dos alumnos, que deu paso a diversos debates sobre paisaxe, Camiño e 

delimitación que se prolongaron nas comidas e actividades paralelas do Seminario. 
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Tras o xantar na Casa Grande de Rosende, os asistentes visitaron o patrimonio 

románico de Monforte de Lemos e o Centro do Viño da Ribeira Sacra, da man de Felipe 

Aira Pardo (investigador da historia local de Monforte de Lemos).  

 
Ilustración 8: Asistentes na visita guiada por Monforte de Lemos 

A xornada rematou cunha breve visita ao Ecomuseo de Arxeriz e unha degustación de 

produtos locais na adega Abadía da Cova, ao solpor. 

 
Ilustración 9. Adega Abadía da Cova 
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Reprodúcese a continuación o programa seguido nesta segunda xornada do 

Workshop. 
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MÉRCORES 4 DE SETEMBRO 

 

O mércores os asistentes comezaron a traballar, divididos en catro grupos 

multidisciplinares, nas propostas para dinamizar a paisaxe e o territorio do tramo do 

Camiño de Inverno entre Quiroga e Monforte. En paralelo, houbo presentacións 

complementarias relacionadas co coñecemento do territorio e os seus valores, como 

por exemplo, a explicación das vías romanas por parte do historiador Javier Gómez 

Vila, do patrimonio marítimo por Xosé Antón Fernández, da xestión patrimonial dos 

Camiños por Manuel Chaín ou do papel do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra por 

Alexandra Seara.  

Todas estas presentacións completaron a información sobre o territorio e axudaron 

aos grupos a enfocar o desenvolvemento das súas propostas. 

 
Ilustración 10: Visita de Alexandra Seara, do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra 

Na tarde fíxose unha visita, non programada inicialmente ao miradoiro da Capela. 

 

Ilustración 11. Miradoiro da Capela 
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XOVES 5 DE SETEMBRO 

 

Al igual que na xornada precedente, este día estivo dedicado á preparación dos 

traballos en grupo, dende as nove da mañá ata as oito da tarde, cunha pausa de dúas 

horas para o xantar, e unha primeira presentación dos avances por parte dos grupos. 

 
Ilustración 12: Grupos traballando 

 

 
Ilustración 13. Debuxo para a proposta do grupo  Liñas e Trazas 
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VENRES 6 DE SETEMBRO 

 

O venres comezou coa exposición das propostas grupais cuxo resumo detállase a 

continuación: (no Anexo VI pódense consultar as propostas finais completas de cada 

grupo).  

 O Grupo 1 propuxo unha intervención en torno aos núcleos de Barxa de Lor, 

Noceda e Carballo de Lor. Esta proposta basease na idea de espertar os 

sentidos do peregrino, ao tempo que se ofrecen espazos de recollemento, 

descanso e avitalluamento de produtos hortofrutícolas locais. Na intervención 

proposta créanse espazos de encontro para veciños e peregrinos e se propón, 

entre outras accións, a mellora da contorna da Ermida dos Remedios.  

 O Grupo 2 ocupouse de analizar o trazado do Camiño e investigar alternativas 

históricas, a partir do Mapa de Camiños de Domingo Fontán e da toponimia, 

que levan a identificar unha posible vía romana. 

 O Grupo 3 centrouse no núcleo de Montefurado, en Quiroga. Propuxo a 

recuperación do apeadeiro como centro de información e acollida dos 

peregrinos; a mellora da contorna da igrexa de San Miguel mediante nova 

vexetación e a colocación dunha valla; a recuperación da arquitectura 

tradicional e os esgrafiados e, a creación dun miradoiro.  

 O Grupo 4 analizou o tramo de Castroncelos ata Rairos desenvolvendo novas 

estratexias de comunicación, promoción, e participación para a posta en valor 

dos recursos naturais e culturais, como por exemplo o premio ao mellor núcleo 

rural do Camiño de Inverno ou a creación de aplicacións de divulgación cultural. 

A continuación tivo lugar a clausura do workshop coa presenza de Isaías Calvo de la Uz, 

Xerente de Xacobeo, acompañado do Alcalde de Sober, do Alcalde de Pantón e da 

directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega que entregaron os diplomas aos 

asistentes. 
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Ilustración 14: Entrega dos diplomas do Workshop 

 

 

Ilustración 15: Asistentes ao Workshop na Casa Grande de Rosende 
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Grupo 1: Camiños Comestibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo formado por: 

Flora Enríquez Rodríguez, historia do arte 

Luisa Souto y Jove, estudante do Grado de Paisaxe 

Sergio Pereira Ibáñez, licenciado e autónomo 

Iria García Golmar, información e asistencia turísticas 

Javier Padín Martínez, licenciado en Xeografía e Historia 
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Introdución 

 

O espazo elixido para a intervención son 11 Kms que se atopan nas parroquias de 

Nocedo, Quintá de Lor e Barxa de Lor, nos concellos de Quiroga e A Pobra de Brollón, 

na 4ª etapa do Camiño de Inverno. 

 

É un lugar tranquilo, fermoso, ás veces sombreado, outras en bosque aberto, sen 

bulicio, nin ruidoso… o que se coñece coma un Locus amoenus que cantaron os poetas 

e semellante os que se asentaron os eremitas nos primeiros séculos da Idade Media na 

Ribeira Sacra. Un lugar agradable para o corpo e o espírito. 

Destacan neste tramo os aspectos naturais; masa forestal de repoboación (pinos), 

vexetación autóctona (carballos) e hérbedos , así coma cerdeiras…  

Tamén goza de importantes vestixios arqueolóxicos; un castro, unha vía romana… 

Unha ponte medieval e una destacable arquitectura pacega; Casa do Castro da Lama 

(Oratorio), e Casa da Marquesa con restos heráldicos. 

Como mostras de arquitectura popular se poden citar o lavadoiro, fonte, muíño….. 

 

Ilustración 16. Fonte e lavadoiro (Carballeda de Lor) 

Dentro da arquitectura relixiosa, sobresae a Capela dos Remedios, que nun pequeno 

outeiro deste tramo, acolle ós camiñantes, e reforza a espiritualidade que deben ter 
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tódolos camiños de peregrinación. A toponimia dos lugares nos revela que o seu orixe 

e historia está moi relacionada con cultivos e lugares: Cerdeira, Cerdeiriñas; Carballo 

de Lor… Todo iso, coma un amigo que fixemos no camiño, o río, a quen canta o poeta 

Manuel María nos versos de Sonetos ao Val de Quiroga: 

Río Lor: Ti eres rumor, fugacidade 

E inquedante murmurio saloucante 

Que leva un feble son d eternidade 

 

Ilustración 17. Ermida da nosa Señora dos Remedios (Carballo de Lor) 

Ao facer unha reflexión sobre a proposta, vénnos á memoria unha frase de Aristóteles: 

“nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu” (“nada hai no entendemento que 

non pasase antes polos sentidos”). Por tanto, preténdese buscar o “espertar e 

salientar” os sentidos no camiñar do peregrino:  

A cor das cerdeiras e froiteiras en flor e o sabor dos seus froitos. 

Gozar tamén dos cambios que suceden coas estacións, creando variacións na paisaxe: 

verdes que van escurecendo a medida que a primavera da paso ao verán e no outono 

van dando paso aos tons amarelos e avermellados en carballeiras e soutos 

Tamén interesa o gusto: o sabor das cereixas recentemente colleitas, as amoras, en 

setembro as mazás, noces e uvas e por fin, as castañas xa entrado o outono. Logo 

aparecen aos poucos as alfombras de follas que cobren de cor vermella e ocre a terra. 
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O cheiro vai acompañar ao peregrino polas plantas aromáticas existentes e outras que 

se poden incorporar e enriquecer este sentido; entre elas: tomiño, romeu, herba luisa 

e lavanda.  

O oído recréase con algúns efectos como son o ruído da auga ao fluír en arroios, fontes 

e o río Lor. Así mesmo, ao incorporar especies caducas, gózase do que producen as 

pisadas no outono sobre as follas e da propia choiva ao caer sobre elas. 

En días de vento, o peregrino vai gozar tamén das árbores de folla perenne, como 

escribiu Eduardo Pondal no seu poema “Queixume dos pinos”. Estes sentidos van 

acompañar ao peregrino no seu camiño. 

Que se pretende conseguir con esta proposta?  

Ademais de espertar os sentidos do peregrino, preténdense ofrecer espazos de 

recollemento, descanso, hospitalidade, avituallamento, etc., onde descubrirá novos 

produtos e sabores. 

Pensando nos veciños: lugares que fagan que creza o orgullo que senten pola súa zona, 

que lles permita redescubrir espazos e recuperar o seu uso hortofrutícola e forestal. 

Para iso, seleccionouse a contorna da Ermida de Nosa Señora dos Remedios, en 

Carballo de Lor. 

Na visita de campo, atopamos aos veciños preparando a capela para a festa que tería 

lugar dous días máis tarde. Faláronnos doutros tempos, con centos de romeus, dos 

ofrecidos que facían o camiño descalzos ou de xeonllos, do lanzamento de ata 500 

bombas de palenque. E tamén do cultivo de cereais e patacas nas parcelas agora 

plantadas de piñeiros. 

Na intervención paisaxística, materialízase neste lugar a unión entre veciños e 

peregrinos; onde conversar e tamén onde aproveitar os produtos hortofrutícolas que 

proporcionarán as especies que se expoñen: “comerse o camiño”. 

Por outra banda, a intervención na contorna da ermida, exponse a modo de lugar de 

romaría. En primeiro lugar, un gran círculo de árbores caducos, formado por unha 

masa de carballos e castiñeiros; rodéana e saltan o camiño. Estarán suficientemente 

afastados para non darlle sombra. 

A área inmediata da ermida, estará cun tratamento máis ornamental; proponse 

explanar e regularizar o terreo co seu céspede, escaleiras e ramplas rústicas para salvar 

o desnivel. Plantar arbustos ornamentais no bordo da edificación que non compitan 

coas súas fachadas e en acompañamento de escaleiras e muretes, aos que se 

incorporarán trepadoras caducas. Incorpórase unha zona drenante para sanear os seus 

muros. Tras a pantalla de árbores caducas, na zona máis fértil, proponse unha gran 

pradería para os romeus coa súa fonte. Pechando a pradería unha pantalla de 
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cerdeiras e outros froiteiros separados dos piñeiros para evitar a súa sombra. Como 

remate e efecto visual, trazarase un eixo de cerdeiras xapónicas ornamentais de 

potente floración. 

 

Ilustración 18. Intervención na contorna da ermida. 

Outra proposta refírese a unhas zonas con vistas no trazado do camiño que mediante 

un bocado no terreo, crea unha pequena chaira para refuxio, descanso e 

contemplación. Dótanse dun banco e unha sinxela cubrición. 

 

Ilustración 19. Zona de repouso 

Nunha curva con arroio, proponse un pequeno “locus amoenus” de descanso dotado 

dunha sombra emparrada, banco de descanso e árbores e arbustos de froita e 

ornamentais, para deleite dos sentidos. 



 

22 
 

 

Ilustración 20. Locus Amoenus 

Unha das características fundamentais da intervención é que esta é replicable, 

pudendo ser executada noutros lugares significativos do territorio do camiño de 

Inverno, adoptando solucións específicas en cada caso concreto segundo as 

particularidades e características do espazo e os valores culturais e naturais da 

contorna inmediata. 

Preferentemente serán espazos nos que se encontran elementos do patrimonio 

cultural e/ou natural relativos aos usos agroforestais tradicionais, ou á biodiversidade 

asociada, que foron configurando ao longo do tempo as paisaxes rurais características. 

Por exemplo: contornas onde se atopen edificacións da arquitectura tradicional 

destinadas ao almacenamento e transformación de produtos agrícolas como as 

almazaras, vinculadas ás plantacións de oliveirais; os sequeiros e curripas, asociados 

aos soutos, as adegas, ao cultivo da vide, os muíños, ou espazos significados polo 

patrimonio inmaterial asociado, como por exemplo, a toponimia e microtoponimia 

relativa ás especies vexetais características do lugar. 

Deste xeito xunto á intervención de mellora paisaxística dun espazo búscase o 

coñecemento, a divulgación e a posta en valor de recursos da paisaxe rural.  
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Grupo 2: Liñas e Trazas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo formado por: 

Javier Gómez Vila, doutor en arqueoloxía e historia antiga 

Carmen Lorenzo Fernández,  licenciada en historia do Arte  

Bruno Prada Fernández, estudante do Grado de Paisaxe 

Jaquelina Perea Perea,  máster en servizos culturais 

Aida Menéndez Lorenzo,  

presidenta da Asociación do Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra 
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Introdución 

O Camiño de Inverno entra en Galicia por Ponferrada onde se separa do francés. 

Recibe este nome precisamente porque nos meses do Inverno, cando as cumes do 

Cebreiro e o Courel están cubertas de neve, e o frío inverno o facía máis incómodo e 

intransitable para o peregrino, estes buscaban unha ruta alternativa por onde fose 

máis doado alcanzar o obxectivo: chegar a Santiago de Compostela. 

Esta ruta alternativa fíxose coa lóxica de seguir o cauce do río Sil e evitar 

desbordamentos dos ríos e regatos moi frecuentes no inverno no Camiño francés. 

Oficialmente recoñeceuse como patrimonio da Xunta de Galicia no ano 2016, e tense 

avanzado bastante para a súa consolidación aínda que actualmente a delimitación 

oficial está recollida no Plan Básico autonómico e estase a facer traballos e 

investigacións para mellorar o seu trazado. 

E disto é precisamente do que tratamos neste 1º workshop internacional da paisaxe; 

no que traballamos na etapa de Quiroga a Monforte, pero como un atractivo máis a 

encadrar dentro das paisaxes da Ribeira Sacra. 

O Camiño de Inverno entra por Ponferrada dende Castela-León, ata Puente de 

Domingo Flórez. A 2ª etapa xa entra en Galicia e ven dende Puente de Domingo Flórez 

ata A Rúa. Esta primeira etapa xa nos mostra unha diferenza de paisaxe moi 

característica e que se vai ir modificando a medida que o camiño avanza xa por terras 

galegas.  

A seu paso imos descubrindo as bondades da climatoloxía, da orografía e do paso do 

tempo, que foi marcando a evolución da comarca. Aquí vemos xa unha paisaxe 

agrícola, maioritariamente vitivinícola, que fixo nesta terra unha das denominacións de 

orixe vinícolas de Galicia, hoxe con grande influencia tanto a nivel nacional coma 

internacional coas súas dúas variedades máis importantes: Godello e Mencía. 

 

Ilustración 21. Montefurado 

Outros puntos a ter en conta para ver a intervención humana na paisaxe : o paso dos 

romanos deixando as súas pegadas na paisaxe coas extraccións mineiras, edificacións, 

pontes....etc. Outras intervencións son a entrada a Galicia do tren por esta terra, 
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seguindo o río Sil; o que fai desta viaxe en ferrocarril ata a capital da provincia un 

precioso recorrido desde o que se observa a frondosidade de ribeira, ás chairas de 

Monforte, parte dos cumios máis importantes desta zona....etc. E a construción dos 

diversos encoros sobre o cauce do río Sil que condicionou tanto a paisaxe coma a 

climatoloxía. 

 

Ilustración 22. Iglesia de Montefurado e Encoro dos Peares 

A parte do viño, outros produtos de interese son a produción de aceite, con 

recuperación de variedades autóctonas (mansa, brava), o que lle da o camiño tamén a 

posibilidade de recuperación de patrimonio etnográfico ligado a este (muíños de 

aceite) Bendilló, Soldón, Os Novaes cunha torre de interese...etc.). 

Poderíase  establecer un museo etnográfico adicado ao aceite; o que levaría a 

recuperación de ferramentas, envases e calquera outro ben material relacionado tanto 

coa produción coma coa elaboración do aceite. Un camiño longo aínda por fixar. 

   

 

Ilustración 23. Antigas almazaras para a elaboración de aceite 
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Proposta para o trazado do Camiño na 4º etapa entre Quiroga e Monforte de Lemos. 

Esta 4ª etapa do camiño, segunda que discorre en terras galegas, e da que nos imos 

ocupar neste primeiro workshop internacional. Comezamos en Quiroga. A entrada a 

esta localidade faise polo rúa do Camiño Real. Do itinerario recoñecido actualmente 

faríamos unha pequena variante. De Quiroga iriamos en dirección a San Clodio 

cruzando o río Sil o seu paso pola denominada Ponte Nova. 

 

Ilustración 24. Intervención proposta para San Clodio. 

A beira do río xa hai actualmente un área recreativa fluvial, que ademais de invitar o 

descanso nos meses máis cálidos, tamén se pode gozar dunha paisaxe agrícola froiteira 

e hortícola de grande importancia. 

 

Ilustración 25. Área Recreativa 

A saída de San Clodio facémola pola ponte de ferro, de mediados do século XX.  
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Ilustración 26. Ponte de Ferro sobre o río Sil 

Anteriormente este paso do río faríase mediante a chamada Barca de Mancebico. 

Seguimos o noso camiño por Espandaríz, Nocedo, Carballo de Lor, e chegamos a Barxa 

de Lor, outro punto de interese, onde atopamos sobre o río Lor que lle da nome unha 

ponte medieval (séc. XIV-XV, reformada no XVIII pero de orixe romana (atopamos alí 

cerca as minas auríferas de A Lama), entre fresnos e olmos, que invitan a facer un alto 

no camiño para descansar. Ao lado desta ponte  hai dous muíños contiguos. 

 

Ilustración 27. Debuxo da Ponte medieval. Autor: Bruno Prada 

Tamén ao lado da ponte atopamos unha casa que antigamente facía funcións de 

pousada (e posiblemente se cobrara alí o portazgo). Tanto pola ubicación, como polo 

interese histórico e etnográfico podería ser un bonito punto para lugar de descanso e 

reflexión dos peregrinos. Tendo a posibilidade de rehabilitar os muíños e servir coma 

museo etnográfico. 

Dende aquí pensamos nunha nova traza, que baseamos na cartografía de Domingo 

Fontán (1834), que nos aporta un pouco do recoñecido actualmente, sería unha 

posible variante con certa lóxica posto que a toponimia dos lugares indícanos que 

puido ser un posible camiño que transcorrería por unha antiga vía romana. 
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Ilustración 28. Novo trazado proposto. 

 

A outra variante na nosa traza sería na entrada a Monforte de Lemos por o barrio das 

Cruces. Seguindo o canal de regadío e bordeando a antiga Fábrica de cerámica (restos 

da industrialización e da entrada do ferrocarril a Galicia). 

 

• Chandoiro (minería)
• A Retorta
• O Cruceiro → Fondevila
• A Encrucillada
• Pinel -> Fonte dos Frades, 

Monticello, A Vila
• Río
• Bascós -> Rectoral de S. Martiño

● 3ª intervención do grupo 
(modificación da entrada a 
Monforte):
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Ilustración 29. Antiga fábrica de cerámica 

Dende o barrio das Cruces, ascendemos ata San Vicente do Pino, dende alí teremos 

unha vista panorámica de Monforte de Lemos e comarca.  

 

Ilustración 30. Vistas de Monforte de Lemos 
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Grupo 3: Montefurado, un alto no Camiño 
 

 

 

 

 

Equipo formado por: 

Alejandro Ciurluini. Artista plástico 

Javier González. Técnico de cultura 

Martín Gómez. Estudiante do Grado en Paisaxe 

Julia Salgueiro. Arquitecta Técnica 

Marta Becerro. Restauradora 

Xosé Antón Fernández. Consultoría e Proxectos 

Mª Luz Marcos. Casa do Estevo 

Alba Enríquez. Guía turística 
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Introdución 

 

Montefurado constitúe un punto de descanso no roteiro que vai da Rúa a Quiroga, a 

10 km do inicio da etapa Quiroga- Monforte de Lemos.  

 

Contexto histórico/estratigrafía de grandes obras de enxeñería en Montefurado 

 

O topónimo xa remite á súa relación directa coa mina romana de ouro cuxa 

explotación comeza no S. II, baixo o mandato de  Trajano. 

Coa desecación do meandro, confórmase unha veiga para horticultura que vai achegar 

nunha época de bonanza económica ao pobo. É posible que a construción da magnífica 

igrexa barroca de San Miguel póidase relacionar co bo funcionamento da veiga. O seu 

uso chega ata a riada de 1934 que tapona o túnel e fai que o río volva ao seu 

percorrido primitivo arrasando o meandro. 

 
Ilustración 31. Montefurado 

En 1883 ábrese ao tráfico ferroviario o apeadeiro de Montefurado pertencente ao 

traxecto A Coruña- Palencia. É unha pequena estrutura que cumpre 

fundamentalmente funcións de refuxio. 
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Ilustración 32. Ferrocarril 1883 

En 1957 constrúese o salto hidroeléctrico de Montefurado no río Bibey e o poboado 

para traballadores de Os Covallos. 

 
Ilustración 33. Encoro 

Montefurado hoxe 

 

Municipio de Quiroga. Segundo o INE de 2018,  Montefurado conta con 112  hab. 

asentados no seu 37 km2 (Albaredos, Anguieiros, Centeais, Os Covallos, Vilaester, O 

Ermidón, Ferreira, Hivedo, San Martín, San Miguel de Montefurado). 

Conta cun arquitectura popular propia de zona montañosa, realizada con xisto, bolos 

de cantos rodados procedentes de explotación da mina, e madeira. Os revestimentos 

conservan  esgrafiados antigos e algún realizado recentemente como exemplo de que 

a recuperación das técnicas tradicionais é posible. 
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Ilustración 34. Esgrafiados en Montefurado 

A maior parte do pobo presenta un alto grao de abandono, excepto a zona próxima á 

praza e á estrada. 

 

Obxectivos da proposta 

 

 Mitigar a impresión de pobo abandonado e baleiro que ten neste momento. 

 Ofrecer un xesto de hospitalidade, un punto de descanso, sombra e resgardo. 

 Habilitar espazos de uso común, de información e convivencia. 

 

 
Ilustración 35. O Camiño a seu paso por Montefurado 

Modos de paso 

PARADA E ALMORZO: Parar un momento e seguir o camiño trazado polo pobo de  

Montefurado. 
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Elementos de intervención 

- APEADEIRO: recuperar un espazo pechado e sen uso para convertelo nun 

espazo de resgardo en días de frío e de sombra en días de calor. Onde atopar 

información da zona, conexión wifi e aseos. 

 
Ilustración 36. Acollida e información aos camiñantes 

- PUNTO NEURÁLXICO DO POBO: PRAZA/IGREXA: co obxecto de poder manter a 

igrexa aberta, pódese colocar unha reixa no arco do  sotocoro, de modo que se 

xera un espazo silencioso e a cuberto que convida á meditación e ao acougo. 

A contorna da praza pódese mellorar coa presenza de elementos vexetais: 

flores e árbores. 

 
Ilustración 37. Praza San Miguel de Montefurado 

 

- MIRADOIRO SOBRE O VAL. Á saída do pobo é posible construír un miradoiro 

que permite contemplar o territorio e entender parte do que se foi explicando 

desde a entrada do pobo. A de ir acompañado de indicador a 50 m. porque non 

está directamente no camiño. 
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Ilustración 38. Miradoiro 

- PARADA E FONDA A riqueza patrimonial do lugar: Patrimonio 

arqueolóxico/industrial/etnográfico/artístico ofrece multitude de opcións para 

un tránsito máis lento por  Montefurado. 

 

Recoméndase tamén abrir camiños e pasos para conectar o pobo coa Boca do Monte 

co Os Covallos e os miradoiros. Para isto haberá que consultar a documentación para 

verificar a persistencia dos camiños que existían na década dos anos 50, segundo voo 

americano do ano 1956, e reaproveitar os camiños antigos, limpar, consolidar, reparar 

varandas e en última instancia, construír novos pasos. 

 

 
Ilustración 39. A Boca do Monte 

 

Entender cada unha das intervencións como parte dun todo para dar unha coherencia 

no uso de materiais e de solucións,  ao longo de todo o pobo e tamén en relación co 

que se fai ao longo de todo o Camiño de Santiago. 
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O incremento de visitantes interesados no Patrimonio do pobo necesariamente é unha 

oportunidade para abrir espazos de aloxamento e hostalería. Así se xera unha opción 

para a restauración de vivendas tradicionais no pobo, que neste momento están en 

mal estado de conservación e para fixar poboación nunha zona onde o 

despoboamento está a gañar a partida. 
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Grupo 4: Rairos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo formado por:  

Rebeca Cuervo Gutiérrez, enxeñeira agrónoma  

Carolina Sánchez Sanz, estudante de Grao de Paisaxe 

Álvaro Alfaro Alfaro, estudante de Grao de Paisaxe 

Irene Salvado Garaboa, arquitecta 
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Proposta para unha promoción sostible e integrada do Camiño 

 

Entre o 2 e o 6 de setembro de 2019, persoas de diferentes disciplinas e lugares 

arrexuntámonos nun lugar idóneo para o desenvolvemento da razón. Esta última como 

pegamento de sentimentos, historia, paisaxes, aromas... 

Palpábase no ambiente as ganas da xente de Ribeira Sacra, do Camiño de Inverno, de 

coñecer a historia e de facer historia. 

Partimos do coñecemento e estudo de todos os aspectos que xiran en torno ao 

Camiño de inverno: visitas de campo, historia, tradición, peculiaridades, fortalezas, 

debilidades ,etc.. Coa mente sintonizada, organizámonos en 4 grupos de traballo con 

obxectivos diferentes.  

Ao prometedor grupo RAIROS, tocoulle estudar as posibilidades das vías de 

comunicación e divulgación do Camiño de inverno. Para cumprir o noso obxectivo, só 

establecemos unha premisa, que as nosas ideas, propostas ou tentativas foran 

encamiñadas a favorecer as xentes que habitan e transforman a paisaxe do camiño. 

Se por “paisaxe” entendese calquera parte do territorio tal como a percibe a 

poboación, cuxo carácter sexa o resultado a acción e a interacción de factores naturais 

e/ou humanos, o primeiro que decidiu o grupo foi escoller un pequeno fragmento do 

territorio a estudar e visitalo, observalo, camiñalo… Entendemos que, a paisaxe e algo 

vivo, que muda a través dos anos ou que permanece, pero sempre é o resultado de 

varias iteracións que poden ser explicadas e comprendidas, tendo así unha maior 

percepción e sensibilidade. 

 

Unha vez que se deixa a terra de campos en Castela, metémonos en Galicia, nun 

principio cunha paisaxe típica de montaña para despois ir baixando aos vales. A nosa 

ubicación sitúase nun deses vales, estaríamos na entrada este do val de Lemos. Noso 

anaco de camiño sería o que descorre dende Castroncelos a Rairos. 

 
Ilustración 40. Ubicación escollida para a proposta 
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Nestas zonas predominan as paisaxes agrarias típicas dunha gandería vacún e segundo 

á época do ano poderá variar: pradeiras naturais adicadas ós pastos, pradeiras recen 

ensiladas ou pradeiras recen henificadas, incluso algunhas coas pacas ou rolos aínda 

no campo. 

Neste sentido tamén se pode apreciar como funciona a ordenación dunha aldea típica 

galega e ademais, a toponimia indícanos que esta estrutura mantense dende hai 

séculos e que é común en toda Galicia. Esta ordenación ten unha estrutura baseada en 

círculos concéntricos, onde o núcleo fórmase polas casas e as hortas (O Brollón), no 

seguinte círculo e con radio maior atópanse as froiteiras (Cereixa, Nogueiras), no 

seguinte círculo os prados e monte baixo (A xesteira) e no seguinte xa o monte alto 

(Piñeiros) (véxase ilustración 39). Baseándonos nesta paisaxe agraria, tamén atopamos 

unha zona con grande actividade ornitóloga, coa presenza de Ratoneros, Corvos e 

paseriformes de menor tamaño. O mesmo tempo, tamén existen árbores singulares, 

coma o Piñeiro manso (Pinus pinea) cun gran diámetro de tronco. 

 

 
Ilustración 41. A Paisaxe estruturada en círculos concéntricos 

Temos, no noso pequeno tramo duns 6km moito que ver, unha concentración moi 

importante de Patrimonio Cultural que amosar.  
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Ilustración 42. Lugares máis importantes da ubicación escollida. 

 

Delimitación do trazado.  

No noso caso o trazado é bastante axeitado e atractivo para os peregrinos, evitando na 

medida do posible estradas con tráfico ou zonas asfaltadas. Quizais sinalar que 

encontramos interesante mostrar tanto no lugar como nas guías, un camiño 

alternativo que pasaría polo lugar de Piñeiros. Sen desviarse moito da ruta orixinal o 

peregrino pode ver así o piñeiro centenario na baixada á vila. Ademais, o conxunto de 

edificacións que pasan por alí encontrase en bastante bo estado e son significativas da 

arquitectura popular local. 

Na saída da vila, pódese observar unha bonita vista cara ao piñeiro cos tellados de 

lousa de fondo, moi bonita. 

 
Ilustración 43. Piñeiro singular 
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Intervencións 

 

Sinalar tanto nas guías como no propio lugar, determinados puntos interesantes do 

camiño, que encontrándose moi preto do trazado orixinal ou incluso a pé de camiño, 

pasan desapercibidos para o peregrino pola falta total de sinalización. Entre eles: 

 Casa do Mesón: Casa brasonada co escudo da familia Somoza na fachada, foi 

un antigo mesón situado ao pé do Camiño Real, diante de onde se celebraba a 

festa de Santiago. 

 Igrexa de Santiago: Actualmente non se encontra sinalización algunha tanto nas 

guías como no propio lugar, a pesar de que a separan poucos metros do 

trazado oficial. Pese a que arquitectonicamente ten sufrido algunhas 

desafortunadas intervencións, a súa orixe medieval ben merece unha visita. As 

vistas dende a fachada da propia igrexa son impresionantes, e existe unha 

fonte pública que calquera peregrino agradecería fose publicitada dende o 

camiño. 

 Castro de Alende ou San Lourenzo:  Castro dos séculos I-II da nosa era, ten un 

valor arqueolóxico moi importante, probabelmente vinculado á minería de 

ferro presente na zona. Pódense ver interesantes enterramentos 

antropomórficos no chan e as vistas son impresionantes. Actualmente 

encóntrase sinalado no camiño pero non se especifica a distancia ou o tempo 

ao que se encontra o castro, datos importantes que o peregrino apreciaría para 

valorar a subida ao túmulo. Impresionantes vistas de 360 º dende o castro.  

 

Comunicación e divulgación 

 

Como canles de divulgación, presentamos innovadoras formas de publicitarnos nas 

famosas e prósperas redes sociais. Diversas propostas: 

 A creación dunha plataforma rápida e útil, na que os peregrinos e a xente local 

poidan entrar en contacto, ofrecendo isto servizos divulgativos 

interesantísimos: eventos culturais, almorzos e aloxamentos, información,.. 

 Apostar por unha imaxe atractiva do Camiño de inverno nas redes. En 

Instagram e en Facebook cólganse millóns de publicacións cada día, se queres 

chamar a atención da xente e chegar as máximas persoas debes aportar algo 

diferente, algo auténtico. A arte e unha forma de expresión moi atractiva para 

os ‘followers’ e fusionado coa cartelería ten moitísimo máis éxito que un 

tríptico con todo letra.  

 Creación de carteis con frases directas e chamativas, recollidas da cultura 

popular da zona ou mesmo expresións dos veciños, frases que destaquen a 

toponimia vexetal ou agrícola da zona: 
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Cereixa 

“Quiero hacer contigo lo que le hace la primavera al cerezo”. 

Pablo Neruda 

 

Nogueira 

“Disque a nogueira cura as chagas do corpo e enche os buches dos peregrinos” 

(Maria a do café, veciña da Pobra de Brollón). 

 

A Xesteira 

“Os mozos da vila vante ás xestas e átanas en nós…. Pensan que o seu amor 

durará namentres o nó non se desfaga”. 

 

Os Piñeiros: 

“ Disque a ese pino centenario non lle dan feito catro homes a abrazalo”  

Luis, veciño de Piñeiro. 

 

 No castro: Actualmente encóntrase sinalado no camiño pero non se especifica 

a distancia ou o tempo ao que se encontra o castro, datos importantes que o 

peregrino apreciaría para valorar a subida ao túmulo. 

 

 Apoio local as asociacións que traballan e estudan na potenciación do Camiño 

de Inverno e da Ribeira Sacra, converténdose en entes dinamizadores moi 

importantes, aportando entusiasmo e actividade. 

 

 Por último e máis importante, consideramos que a mellor canle de divulgación 

é a educación. O coñecemento da  historia e a cultura popular da zona, con 

talleres para nenos, actividades extraescolares, charlas veciñais ou 

conferencias, localizadas nas casas de cultura e bibliotecas por exemplo. Tentar 

que a poboación local entenda a idiosincrasia do lugar de maneira que poida 

transmitila directamente ao peregrino. Os temas educativos poden versar 

sobre toponimia, xerografía, historia, natureza, etc. 

 

No tramo en estudo destacamos por exemplo a Figura de María Castaña, muller 

labrega que en 1386 liderou a revolta contra o bispo de Lugo, Pedro López Aguiar 

contra os excesivos impostos. Este é un exemplo de como alentar as novas xeracións a 

empatización coa súa terra, o que fomentará unha implicación sensibilizada. Concursos 

como ‘Premio á vila que máis potencie ao Camiño de Inverno’ ou ‘Premio ao debuxo 

máis reivindicativo do Camiño de Inverno’, son propostas interesantes a levar a cabo. 

 

A educación da coñecemento, e o coñecemento da riqueza. Imos facernos ricos...e non 

de cartos. Senón de vida. 
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ANEXO II. MATERIAL DE DIVULGACIÓN 
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Tríptico 
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ANEXO III. CURRÍCULUM RELATORES 
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ANEXO IV. CARTOGRAFÍA 
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ANEXO V. DOSSIER DE PRENSA 
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