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INTRODUCIÓN
Na segunda edición do Workshop Internacional de Paisaxe Tralas pegados do Camiño de
Inverno nas paisaxes da Ribeira Sacra, financiado polo Programa O Teu Xacobeo da
Xunta de Galicia, que tivo lugar do 2 ao 6 de marzo de 2020 en Chantada, analizouse o
tramo que vai dende Monforte de Lemos a Chantada.
O obxectivo foi analizar as paisaxes e os patrimonios da Ribeira Sacra e propoñer
estratexias de delimitación, intervención e dinamización neste tramo do Camiño de
Inverno, a partir dun traballo multidisciplinar con estudantes e profesionais do ámbito
do paisaxismo, da arquitectura, do turismo, da arqueoloxía e da restauración, entre
outros.
Para a organización do Workshop, que tivo lugar no Auditorio Municipal de Chantada,
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.
O workshop comezou a divulgarse na web e nas redes sociais, así como aos contactos
da Fundación Juana de Vega e dos relatores participantes en xaneiro de 2020, e os
trípticos e carteis divulgativos foron enviados aos concellos e posibles entidades
interesadas na materia.
As xornadas contaban cun programa previsto que, nalgúns puntos adaptouse
lixeiramente sobre a marcha, por motivos meteorolóxicos, de axenda ou para o
enriquecemento dos resultados, incluíndo actividades inicialmente non previstas, que
complementaron a experiencia e a formación dos asistentes.

Ilustración 1: Tramo de Diomondi a Belesar
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Ilustración 2: Fronte a Igrexa de San Paio de Diomondi

Ilustración 3: Frecha amarela no Camiño de Inverno
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LUNS, 2 DE MARZO
A continuación amósase o programa do luns 2 de marzo:

O primeiro día inaugurouse o seminario un pouco antes das 10 da mañá, coa presenza
da deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo da Deputación de
Lugo, Pilar García Porto; da directora da Escola Galega de Paisaxe Juana de Vega, Isabel
Aguirre de Urcola; e do Alcalde de Chantada, Manuel Varela Rodríguez, que dirixiu
unhas palabras de agradecemento ao público.

Ilustración 4: De esquerda a dereita, Mario Crecente, Manuel Varela, Isabel Aguirre e Pilar García
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A xornada seguiu con Rafael Sánchez Bargiela e a súa conferencia “O Camiño e a
importancia dos procesos de participación” xunto coa intervención da Directora Xeral de
Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, María del Carmen Martínez Insua, que non
poido chegar a tempo para a inauguración.
Tras a pausa do café, continuouse coas conferencias de Ana Goy Diz “A importancia dos
camiños históricos e do Camiño de inverno na definición do valor universal excepcional
da Ribeira Sacra”; de Rubén Camilo Lois González “O Camiño como fenómeno global” e,
finalmente, de Mario Crecente, como coordinador do Workshop que explicou con
detalle os “Obxectivos e metodoloxía do Workshop”.

Ilustración 5: "Obxectivos e metodoloxía do Workshop"

Tras o xantar no hotel, os asistentes trasladáronse en autobús ate o Mosteiro do Divino
Salvador, onde Flora Enríquez explicou as orixes da Rota do Románico de Pantón, no
interior da igrexa románica. Tras o remate, realizouse dende o autobús o tramo que se
ía percorrer a pé e que non se fixo debido ao asolagamento dos camiños.

Ilustración 6: No castro de Arxeriz
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Arredor das seis da tarde chegouse ao pobo de Fión, dende o cal se foi andando ata o
castro que está situado na finca do Ecomuseo de Arxeriz. Dende aí, os asistentes
puideron contemplar unha fermosa paisaxe da bocarribeira do río Miño así como
desfrutar dunha visita guiada polas diversas salas divulgativas e expositivas do museo,
incluíndo unha nova sala sobre o agro galego, aínda en proceso de montaxe.

Ilustración 7: Ecomuseo de Arxeriz

O día rematou cunha visita guiada polas instalacións da Adega Abadía da Cova durante
a cal se explicaron os procesos de vinificación e outras dúbidas que lles ían xurdindo aos
asistentes. Para finalizar, houbo unha degustación de viño rosado e tinto (coa súa
correspondente descrición) por convite da propiedade.

Ilustración 8: Visita polas instalacións de Abadía da Cova
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MARTES, 3 DE MARZO

A xornada iniciouse coa conferencia “A Paisaxe do Camiño de Inverno na Ribeira Sacra”
de Isabel Aguirre de Urcola seguida da de Aida Menéndez Lorenzo “O Camiño de Inverno
como Camiño Xacobeo”. Tras o café, continuaron Javier Gómez Vila, doutor en xeografía
e historia, e Alexandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.
É preciso destacar a intensa intervención dos asistentes, durante todos os días, na
quenda de preguntas e a súa participación en diversos debates puntuais nos que saíron
temas como o overtourism, a plantación de eucaliptos, ou a protección lexislativa dos
valados.

Ilustración 9: Asistentes na conferencia “A Paisaxe do Camiño de Inverno na Ribeira Sacra”
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O xantar volveu a ser no Hotel Mogay pero en estilo picnic para así acurtar o tempo e
sacar o máximo partido para as actividades da tarde.
Francisco Almuíña acompañou aos participantes durante o tramo do Camiño
comprendido entre Diomondi e os Codos de Belesar, durante o cal se puido gozar da
experiencia sensorial e da beleza paisaxística do lugar. Camiño de Belesar, a actividade
pretendía combinar a experiencia do Camiño cun Baño de Bosque. Ao remate, a cada
participante entregóuselle un sobre cun breve texto reflexivo e con programas de
obradoiros similares.

Ilustración 10: Inicio do Obradoiro dos Sentidos na Igrexa de San Paio de Diomondi

Ilustración 11: Lectura de Rosalía durante o Camiño
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Despois desa camiñada de catro quilómetros aproximadamente, os participantes
puideron ver en directo a técnica do esgrafiado, da man da restauradora Carolina
Sánchez e, incluso, foron quen de pór en práctica as súas habilidades no esgrafiado.

Ilustración 12: Carola explicando a técnica do esgrafiado

Durante o tempo de visita en Belesar os participantes tiveron a sorte de cruzarse cun
peregrino do Camiño de Inverno. Nos días previos, o coordinador e o seu equipo
contactaran con diversos aloxamentos para tratar de localizar a un peregrino e convidalo
a compartir a súa experiencia no Workshop, pero non tiveron éxito. Así pois, o peregrino
Günter Allgayer, de orixe brasileira pero residente en Barcelona, foi invitado a cear para
que explicara as súas experiencias no Camiño.
Reflexionouse neste punto sobre o Camiño de Inverno, que é ao mesmo tempo, a ruta
de menor afluencia (un 0,21% do total de peregrinos nos Camiños), e unha oportunidade
para a desconxestión doutras rutas, sobre todo pola beleza da paisaxe de Ribeira Sacra.
Dende Belesar subiuse en autobús ata a Adega Vía Romana, pola cal se fixo unha visita
guiada da man do xerente Juan Luis Méndez e do enólogo encargado das visitas. A
explicación do proceso de embotellamento, de fermentación ou a degustación dun viño
tinto e de produtos autóctonos foron exemplos das experiencias vividas polos
participantes nesta visita convidados pola Adega.

10

Ilustración 13: Degustación de viños de Vía Romana

A cea tivo lugar no restaurante Os Pendellos, na compañía de Günter Allgayer, Francisco
Almuíña e Rosalía, e na que se podo falar co peregrino sobre a súa experiencia.

Ilustración 14: Gunter contando a súa experiencia do Camiño de Inverno
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MÉRCORES, 4 DE MARZO

O día comezou as nove da mañá coa explicación da metodoloxía propositiva da parte de
traballo en grupo do workshop tras a cal se redefiniron os grupos (tendo en conta o
criterio de multidisciplinariedade). Finalmente, decidiuse que cada un dos tres grupos
formados analizase un tramo concreto, e proporcionóuselle o material necesario para
levar a cabo o traballo: planos en papel tamaño A1 e A3 e tamén en pdf; mapa en
soporte online do BIC Paisaxe Cultural Ribeira Sacra e do Camiño de Inverno; enlaces á
bibliografías, normativas e referencias sobre a xestión dos Camiños de Santiago e á
declaración de BIC Paisaxe Cultural Ribeira Sacra así como o plano de Elisa Ferreira
Priegue sobre os camiños medievais da zona. É preciso destacar que o Concello de
Chantada facilitou o acceso a internet para o lugar de traballo (planta 1).

Ilustración 15: Tramos a analizar

A continuación amósanse os grupos de traballo creados:

Ilustración 16: Grupos de traballo
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Cada grupo analizou, organizou e dividiu as tarefas correspondentes para a elaboración
das propostas. Houbo grupos que foron en busca de información á oficina de turismo e
á biblioteca, e algúns que volveron a zona de análise para revisar in situ as actuacións
pertinentes que tiñan que levar a cabo.
Mentres se xantaba fíxose unha quenda de opinións sobre os aspectos positivos e
negativos dos días anteriores.

Ilustración 17: Grupos de Belesar e de San Salvador de Asma

Arredor das cinco da tarde, cada grupo fixo unha breve presentación sobre as súas
primeiras investigacións e propostas. Tras isto, tivo lugar a conferencia de Xurxo Ayán
Vila, sobre o Castro de San Lourenzo, os seus arredores e outros temas relacionados coa
súa labor como arqueólogo. Tamén interveu Xosé Gago, técnico de turismo do concello
da Pobra do Brollón, que explicou Adegas da memoria, un proxecto audiovisual e etnoarqueolóxico sobre o patrimonio vivo de Vilachá.

Ilustración 18: Grupo de San Salvador de Asma presentando as ideas iniciais
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Ilustración 19: Xosé Gago durante a súa conferencia sobre o municipio da Pobra do Brollón

Despois da degustación de viño e de bica, cortesía de Xurxo Ayán e Xosé Gago,
continuouse co traballo grupal. Para pechar a sesión, o coordinador pediulle aos
participantes que fixesen un mural na planta de abaixo do edificio, empregando para iso
os materiais dispoñibles (planos, debuxos, borradores, periódicos, etc.). Cada grupo
debía ter un coordinador de mural encargado de ir facéndoo .
A idea era representar o tramo do camiño, destacando o punto de partida en Monforte
de Lemos, e de chegada en Chantada, destacando así mesmo o contacto co río Miño.
Sobre ese esquema xeral cada grupo debía incorporar os materias de reflexión:
bosquexos, debuxos gráficos, etc.
Na parede frontal e antes da entrada o salón onde se expuxeron os traballos, cada grupo
debería colgar o seu plano final. Estas tres areas expositivas complementábase cunha
terceira parede onde expoñer as referencias e as experiencias, empresas ou sitios
visitados.

Ilustración 20: Inicios do comezo do mural
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Esa noite antes da cea fíxose unha degustación de queixo de leite cru de vaca, o único
feito en Galicia con fermento autóctono e o método tradicional.
Despois da cea unha cata comentada de augardentes de Galicia, cunha explicación do
seu proceso de elaboración e as súas características, por Xosé Miguel Vázquez Fortes,
xerente da licoreira Oreta Xida de Chantada, que recuperou tecnoloxías e procesos
tradicionais.
XOVES, 5 DE MARZO

O día empezou as nove da mañá coa explicación de cada grupo sobre o labor feito ate o
momento. A maiores, o coordinador e Isabel Aguirre ían dándolle ideas ós grupos así
como encamiñándoos cara conceptos concretos como a mobilidade, a sustentabilidade
ou a integración. Tamén contaron coa colaboración de José Miguel Vázquez, xerente de
Oreta Xida e veciño da localidade. Grazas a él, o grupo de Fión – Arxeriz descubriu a
chamada Calzada dos Cregos (que leva ata a praia fluvial de A Cova) na que se basearon
para facer unha das súas propostas; tamén o grupo de Belesar recibiu información sobre
as cerdeiras na zona de Belesar e o grupo de Asma puido coñecer as alteracións do río e
a evolución da paisaxe da zona.

Ilustración 21: José Miguel Vázquez informando ao grupo de Asma – Chantada
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O coordinador do Workshop, Mario Crecente, púxose en contacto co Grupo Hotusa e
por iso, os participantes tiveron a sorte de poder coñecer a catro representantes do
Grupo Hotusa, das áreas de contabilidade, de marketing, de web e de selección de
persoal. É preciso destacar que as instalacións de Chantada son as segundas con máis
persoal deste grupo hoteleiro.

Ilustración 22: Materiais dos grupos recreando o tramo Monforte de Lemos – Chantada

Ilustración 23: Detalle materiais do Grupo de Belesar

Cabe dicir que os grupos estiveron traballando nos seus proxectos amais no mural ata a
madrugada, para poder avanzar as solucións, e documentar e presentar as suas
propostas.
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VENRES, 6 DE MARZO

O último día do Workshop comezou cunha revisión previa dos traballos antes de
expoñer, e coa entrega do premio á mellor foto dos esgrafiados de Belesar. As fotos
gañadoras, escollidas por Carola, foron as seguintes:

Ilustración 24: Fotografía gañadora, de Sonia Buján

17

Ilustración 25: Fotografía gañadora, de Ainhoa Graña

Tras o café, iniciáronse as exposicións de cada grupo que, de maneira xeral, apostaban
todas pola mellora da conectividade dos peregrinos coa contorna xunto coa
accesibilidade e a posta en valor do territorio.
O grupo centrado en Fión e Arxeriz analizou a posibilidade de facer un percorrido
paralelo ao actual para así poder atraer o peregrino cos valores intrínsecos da área,
como o Ecomuseo de Arxeriz, a praia de A Coba, as adegas ou o Cabo do Mundo. Cabe
destacar que este grupo apostou pola recuperación das barcas tradicionais (como as
expostas no museo de Arxeriz) para ofrecer recorridos na contorna da praia fluvial de A
Cova.
En Belesar analizouse o núcleo e propúxose a recuperación de cultivos tradicionais como
a cereixa, a organización do tráfico fluvial e rodado, o establecemento de puntos de
chegada ou de encontro ou a rehabilitación do edificio central dos esgrafiados como
establecemento hoteleiro. De esta maneira, facilitaríase a xestión de fluxos e
diversificaríase a actividade da zona.
En canto o grupo que traballou na entrada do Camiño en San Salvador de Asma e na
entrada de Chantada, destacar que propuxeron a recuperación da ribeira,
renaturalizando e construíndo unha pasarela con miradoiro que permita a visión dos
valores patrimoniais da zona. Así mesmo, propuxeron a reciclaxe e a posta en valor de
diversas infraestruturas xa existentes.
O Workshop clausurouse ante a presenza de 32 persoas coa intervención de Isaías Calvo
de la Uz, director do Plan Xacobeo 2021; de Luís Rodríguez Guitián, presidente do
Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra; de Diego Otero, concelleiro de deportes,
patrimonio e obras do Concello de Chantada, e de Isabel Aguirre de Urcola, directora da
Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega.
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Ilustración 26: Fotografía de todos os asistentes ó acto de clausura

Finalmente, os participantes puideron gozar dunha degustación de Viños de Chantada
(co gallo da Feira do Viño, que se inauguraba ese mesmo día ás 20:00 h) polo convite do
concello que estivo a disposición, en todo momento e en colaboración co técnico
asistente, das necesidades dos participantes e dos coordinadores.
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ANEXOS
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ANEXO I PROPOSTAS DOS GRUPOS DE TRABALLO
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Tramo Fión - Arxeriz
Grupo AMAZING !
VERÓNICA VIQUEIRA CANCELA
FRANCISCO SOBRADO PEÑA
CLAUDIA DE SAS TRUJILLO
MATEO MONTEJO GÓMEZ
JAVIER GÓMEZ VILA
SONIA BUJÁN MOREIRA
BLANCA BESTEIRO GARCÍA
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A zona de intervención está situada no concello de O Saviñao, na parroquia de Fión,
lindando coa Área Núcleo da demarcación do BIC Ribeira Sacra e dentro da súa zona de
amortecemento.
O trazado actual do Camiño de Inverno entra nesta área de amortecemento polo lugar
chamado O Camiño Grande, para continuar pola pista LU-P-4112 cara a A Barxa. Deixa
á súa esquerda o Ecomuseo de Arxeriz e o castro do mesmo nome, o núcleo do pobo de
Fión e a igrexa parroquial de San Lourenzo, para continuar polo lugar coñecido como A
Fontela. Desde aquí, segue o trazado da pista LU-P-5807 cara a Vilarabides, xusto polo
límite do BIC Ribeira Sacra e sen entrar nel.

Ilustración 34: Situación da área de análise
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Esta zona posúe unha riqueza patrimonial variada e de gran entidade, que se pode
concretar nos seguintes elementos:

Puntos de interese cultural e paisaxístico
Trazado do camiño.
Ilustración 35: Camiño de Inverno ao seu paso pola área de análise, e puntos de interese cultural/patrimonial

Castro de Arxeriz. Destaca por ser un dos poucos xacementos arqueolóxicos escavados
con iniciativa privada. Sitúase sobre un gran espolón onde se ten un espectacular
panorama do meandro que forma o Miño na zona coñecida como Cabo do Mundo.
Ademais da súa cronoloxía temperá prerromana (s. V - s. I a.c), presenta certos trazos
interesantes e particulares como o feito de posuír varias edificacións destinadas a
graneiros, excesivas sen dúbida para a súa suposta poboación. As súas defensas de
considerable entidade, consistentes en muralla e foso non son tampouco habituais en
castros desta cronoloxía. Estes feitos, engadidos á escasez de obxectos de uso cotiá,
ningún de época romana, que apareceron durante as escavacións, configuran ao castro
de Arxeriz como un xacemento particular digno de estudo.
Ecomuseo de Arxeriz. Este museo representa a combinación de etnografía, historia e
natureza que se da na contorna de Arxeriz. Atópase no Pazo do s. XVII no que se integran
os espazos expositivos das salas do interior das edificacións coa contorna: xardíns,
hortas, construcións adxectivas ou o propio Castro de Arxeriz, nunha finca de 35 ha.
Desta forma os visitantes poden combinar a visita interior co paseo e as vistas exteriores.
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Pazo de Nemesio, tamén coñecido como Casa Grande de Nemesio, é unha edificación
que conserva un escudo de armas na súa fachada, coa data de 1671, e conserva a
tipoloxía tradicional, con solana, con elementos posiblemente reaproveitados, pombal,
pilón e fonte ao outro lado do camiño.
Cruceiro moi sinxelo, probablemente barroco, no camiño cara a igrexa parroquial, á que
se accede por un paseo bordeado de tilos.
Igrexa de San Lourenzo de Fión, testemuño do importante movemento monacal da Alta
Idade Media na Ribeira Sacra. O templo conserva unha ábsida de dous tramos do século
XII. Da fachada orixinal non queda nada, xa que se modificou no século XVIII, polo que
ten o aspecto dun templo do barroco rural galego. No interior, atopamos un conxunto
de pinturas murais manieristas do s. XVI, nas que se representa a Xesús en actitude de
bendicir, acompañado da Virxe María e San Xoán Bautista e no tramo recto esceas do
martirio de San Lourenzo, titular da parroquia, ademais dun retablo rococó do s. XVIII.
Vistas do Cabo do Mundo e a Praia da Cova. Punto moi destacado e representativo da
zona, que pode contemplarse tanto dende o Castro de Arxeriz como dende distintos
puntos como o son o miradoiro do Cabo do Mundo, ou o alto de San Mamede, dende
onde se ve a disposición do sistema de cultivo en bancais e toda a bocarribeira esténdese
fronte ao visitante.
Nunha cota máis baixa, a orillas do Miño, atópase a Praia da Cova, un enclave
emblemático da Ribeira Sacra, onde se observa de forma clara o meandro do Cabo do
Mundo e outros principais atractivos como os bosques centenarios. Neste lugar
poderanse desfrutar, especialmente en época estival, as apacibles augas do río e as
distintas actividades físicas que se poden practicar nel.

Ilustración 36: Castro de Arxeriz, Cabo do Mundo e Pazo de Arxeriz
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Todos estes puntos de interese cultural, patrimonial, etnográfico, natural e paisaxístico,
concéntranse na zona adxacente ao trazado do camiño e pódennos pasar
completamente desapercibidos. Ademais, si se sigue o trazado actual do Camiño de
Inverno, vaise en paralelo ao BIC Ribeira Sacra, perdéndose todo o que supón o
ecosistema peculiar da área: a Bocarribeira (Otero Pedrayo, 1958) como abismo ao que
asomarse, no que se percibe a contorna tan custosamente antropizada, testemuño do
sistema vital dunha comunidade que se remonta nos tempos.
Tendo en conta todo isto, suxerimos levar a cabo as seguintes actuacións:
Propor un trazado funcional de carácter cultural, como alternativa ao actual trazado do
Camiño de Inverno (segundo contempla a Lei de Patrimonio de Galicia, 5/2016).
Trataríase dun desvío duns 250 m cara ao oeste, facéndoo pasar pola pista que linda co
Ecomuseo e o castro, e continúa polo medio do núcleo de Fión. Deste xeito, o Camiño
actuaría de facto como corredor patrimonial e natural, desde o que se podería desfrutar
dos elementos reflectidos anteriormente.

Ilustración 37: Proposta de trazado funcional de carácter cultural

Recuperación do chamado Camiño do Crego, camiño medieval que unía a igrexa de Fión
coa reitoral de A Cova e a ribeira do Miño, sendeiro de gran interese histórico,
etnográfico e paisaxístico. Neste trazado, integraríanse espazos de contido etnográfico
(o Pousadoiro) adegas, como as propia adegas de A Cova, engadindo o potencial
paisaxístico e enolóxico.
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Ilustración 38: Camiño do Crego

Embarcadoiro de barcas tradicionais na Praia da Cova, coa posibilidade de cruzar ou
chegar a Belesar, empregando réplicas das barcas tradicionais expostas no Ecomuseo.
Actuaría a modo de Camiño fluvial de peregrinación.

Ilustración 39: Proposta de recuperación de barcas tradicionais na Praia da Cova
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Sen esquecer que nese tramo fluvial, na ribeira de enfronte, temos a Igrexa de Nogueira
co seu impresionante conxunto mural, e outros recursos que poderían tamén ser
desfrutados por veciños, peregrinos e visitantes.
Potenciar, dende as administracións públicas, a adquisición e rehabilitación de inmobles
en estado de abandono a modo de exemplo vivo de metodoloxía de recuperación,
espazos que poderían ser empregados para a revitalización da zona, cedéndoas en
aluguer ou mediante convenios a xente que queira afincarse na zona e realice tarefas
artesanais, agrícolas…
Promover a recuperación de traballos tradicionais, hoxe desaparecidos, que puideran
dar apoio aos traballos de recuperación da construción tradicional e os traballos do
campo, como por exemplo carpinteiros, que á súa vez poderían construír as réplicas das
barcas tradicionais que se empregarían no percorrido polo Miño, entre a praia de A Cova
e Belesar.
Propiciar o uso destes recursos por parte dos veciños, por medio de actividades
comunitarias de carácter cultural e festivo, como vía de sensibilización para “facer seu”
o patrimonio cultural e natural e que así sexan os primeiros interesados en coidalo e
preservalo, para transmitilo ás xeracións futuras.
A nivel de intervención directa, tan só consideramos preciso orde e limpeza:
contención/control nas novas edificacións, reorganización e redeseño de sinalética e
mobiliario urbán.

Ilustración 40: Lámina resumo da proposta
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Tramo Belesar
BELESAR SENSITIVO,
unha forma de habitar co medio
NERA VILAS GONZÁLEZ
HIO VILANOVA DADIN
ISABEL ÁLVAREZ SANGIL
LARA CAAMAÑO FERNÁNDEZ
CHELO BESTEIRO GARCÍA
ÁLVARO ALFARO FERNÁNDEZ
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O Grupo Belesar sensitivo tivo a misión de traballar sobre as dúas ribeiras de Belesar e,
como tal, puxémonos mans a obra para identificar as características que fan especial a
súa contorna asignado.

Ilustración 41: Plano de situación da área de análise

Entendemos Belesar como un núcleo de poboación cunha potencialidade
interesantísima no ámbito da paisaxe, da cultura ou tradición e do territorio.
Contemplando este lugar, no seu conxunto coa Ribeira Sacra, percibimos unha ubicación
territorial magnífica. Posiblemente se trate dunha das zonas con maior atractivo da
mesma, e como tal, vemos oportuno tratar de preservar os seus valores intrínsecos e a
súa posibilidade poboacional en convivencia coa carga do turismo estacional.

Ilustración 42: Chegada a Belesar dende o Camiño de Inverno e panorámica dende a igrexa

En relación coa proposta do grupo que traballa no ámbito da entrada a Chantada (Grupo
3 do workshop), trázase unha ruta para o servizo público de microbuses eléctricos con
orixe e destino no intercambiador de vehículos de Chantada. Complementariamente,
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quedaría restrinxido o acceso a Belesar mediante vehículo particular, agás para os
residentes ou persoal habilitado. Trátase de favorecer e facilitar o tráfico e o acceso a
Belesar e incítase ao visitante a percorrer o lugar a pé e facer uso dos sentidos. Así
mesmo, con esta medida trátase de dotar de servizos ao núcleo de Belesar, co obxectivo
de promover a súa dinamización e revitalización. As paradas propostas serían as
seguintes:
1. Intercambiador Chantada; 2. Cruce estrada Chantada a Belesar; 3. Belesar núcleo; 4.
Adega Vía Romana; 5. Igrexa San Pedro de Líncora; 6. Mirador de Líncora; 7.
Intercambiador Chantada.

Ilustración 43: Proposta de ruta circular de Chantada a Belesar (1)

A parada en Belesar núcleo, permite enlazar co Camiño de Inverno e percorrer parte do
seu trazado ata a adega Vía Romana, onde desfrutar do coñecemento da tradición do
viño e facer, no seu caso, unha degustación do mesmo nunha contorna inédita. Inclúese
parada tanto na Igrexa de San Pedro de Líncora como no miradoiro do mesmo nome, xa
que son recursos turísticos de interese artístico e patrimonial. Para o peregrino, a
circulación de microbuses resultaría positiva, xa que poderían facer uso deles para
continuar ou considerar a opción de asociar un servizo engadido de transporte de
mochilas con recollida no final da etapa (intercambiador de Chantada).
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Ilustración 44:Proposta de ruta circular de Chantada a Belesar (2)

A seguinte proposta xorde como resultado da experiencia sensitiva vivida na chegada a
Belesar a través do Camiño de Inverno. Despois dun tramo con prevalencia do oído,
olfacto e o tacto, como quen tira da cortina, preséntanse as ladeiras de Belesar, cos seus
característicos bancais destinados ao cultivo da uva, unha verdadeira estampa viva que
se modifica ao longo do ano. Dentro dunha contorna maioritariamente ocupado por
viñedos, faise relevante atopar, compartindo espazo con estes, diferentes bancais
ocupados por cerdeiras xa no inicio da floración e coa súa gama cromática característica.
Un policultivo que demostra a adaptación cultural dun pobo para o aproveitamento dos
recursos, neste caso a forma de realizar a súa agricultura e coa necesidade de aproveitar
eses terreos máis húmidos, con diferentes condicións climáticas e, nalgunhas ocasións,
menos fértiles. Esta forma de habitar o medio, podería supoñer unha forma de
dinamización socioeconómica, xa que implicaría unha necesidade de cultivar a terra
todo o ano, unha forma de fixación demográfica. A proposta consiste, nun primeiro
lugar, na identificación das parcelas con policultivo de cerdeiras e vides. Isto supón a
resaltación dunha rede, unha estrutura no territorio que favorece ao minifundio
presente. Os visitantes e os peregrinos, poderían percorrer á beira de moitas das
parcelas policultivadas, podendo degustar as diferentes variedades de froitos. A rede,
fomenta o uso das servidumes, todas dun interese paisaxístico e patrimonial moi
resaltable, que poderían actuar como posibles miradoiros. Incitaríase unha vez máis, a
que o visitante percorra e coñeza Belesar. Nesta posta en valor dos policultivos como
forma de desenvolvemento económico da poboación, vese necesario o apoio e
colaboración da Administración, a través das subvencións e divulgación necesarias.
Entre outras posibilidades estaría a degustación dos froitos, licores e produtos
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derivados, flores e variedades cromáticas, etnografía e historia, rutas polas servidumes
ou miradoiros.

Ilustración 45: Policultivos en Belesar

Ilustración 46: Plano de identificación dos policultivos
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Ilustración 47: Bosquexos das diferentes imaxes dos policultivos

A seguinte proposta do grupo, trata de organizar os fluxos de transportes acuáticos no
encoro dos Peares. Percíbese un problema cos embarcadoiros, onde cada vivenda a pé
de encoro dispón do seu, outros son comunitarios e algúns de concesións con actividade
estacional, e unha necesidade de reagrupamento. Vemos oportuno relacionar esta
necesidade coa integración do hotel existente a medio construír e con un importante
impacto na contorna de Belesar, na panorámica do peregrino e na moral do habitante e
viceversa. Polo tanto, proponse a implantación dun embarcadoiro destinado a o uso
turístico localizado na zona onde se atopa esta construción e mantense un
embarcadoiro de uso privado na actual localización, evitando así unha interferencia nos
fluxos. Os visitantes que queren desfrutar desta actividades, efectuarían o desembarco
na parada de Belesar núcleo e percorrerían o pobo ata chegar o embarcadoiro onde
serán recibidos polo edificio rehabilitado e reconvertido. O edificio, que ten un plan de
rehabilitación, podería ser destinado a unha infraestrutura concedida a asociación
veciñal, onde se proporcionarían medios de etiquetaxe e produción da actividade da
cereixa e o viño. Tamén se convertería nun lugar de divulgación e dinamización cultural,
mostrando, a tódolos públicos, as formas de traballar a zona, os froitos, os produtos ou
a tradición pasada.
34

Ilustración 48: Fotografías da importancia do transporte acuático para a vida en Belesar

Ilustración 49: Localización do hotel sen rematar e do novo embarcadoiro.

A última proposta do grupo, e focalizando a escala no núcleo de Belesar, formula este
como un lugar de confluencia entre peregrinos e veciños. Localízanse varios puntos
dentro da súa contorna que consideramos que, tratados adecuadamente, poden ser
unha oportunidade para dotar dunha chegada segura ao peregrino, que sexa
representación da súa contorna e que permita esa interacción comunitaria. Por un lado,
a carón da ponte, localizamos un espazo amplo e sen uso asignado, o lavadoiro e unha
casa con sinais identitarias da construción tradicional do lugar e que ten plan de ser
restaurada para uso hostaleiro. Preséntase como un espazo icónico e con moitas
calidades e necesidade de ser intervido polo desnivel que provocou a obra da nova
ponte. Neste lugar, proponse, polo tanto, un espazo a cota do lavadoiro e con chanzos
que salvagarden a diferenza de cota da estrada coa casa a rehabilitar, en forma de grada,
que permitan a achega dos peregrinos a auga do lavadoiro. Esta fluiría encauzada por
diante do novo espazo, e simularía o cauce do río onde a xente podería sentarse e ter
contacto coa auga. Así mesmo, o espazo que queda detrás do lavadoiro, sería integrado
neste contemplando a realización da feira da cereixa de Belesar, cunha pérgola que dese
sombra. Podería modificarse o pavimento, creando así unha zona de paseo continua
onde contemplar os esgrafiados tradicionais ou achegarse ao lavadoiro.
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Ilustración 50: Proposta de zona de cohesión veciño-peregrino.

Consideramos, polo tanto, que estas medidas poderían contribuír ao desenvolvemento
socioeconómico das ribeiras de Belesar, partindo do seu conxunto na próspera Ribeira
Sacra e rematando na sensibilidade da poboación local.

Ilustración 51: Fotografías do lugar e tradicións
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Tramo San Salvador de Asma e Chantada

ÁS BEIRAS DO ASMA
Mª JULIA SALGUEIRO FERNÁNDEZ
LETICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
BRUNO PRADA FERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ
OSCAR MARQUÉS SÁNCHEZ
AINHOA GRAÑA SUÁREZ
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O Camiño de Inverno, vestixio dunha rede de camiños secundarios que partían de
Castillón (castro Dactonius), atravesando o Miño en Belesar, chega a Chantada pasando
moi cerca do actual convento de San Salvador de Asma, onde podemos establecer o
primeiro punto focal do noso proxecto:

Ilustración 52: Ámbito de actuación (nodos)

O convento, que recibe o nome popular de mosteiro de San Salvador de Asma, é un dos
mosteiros máis antigos da Ribeira Sacra, de gran peso histórico, económico e cultural
pertencente a orde Bieita. Está asentado nun pequeno promontorio a un quilómetro de
Chantada, con certa reminiscencia a castro celta e tamén a hábitat romano (Xosé Lois
García). Hai que recordar que coa Desamortización de Mendizabal tratou de borrarse
todo vestixio, co que a casa do mosteiro e o seu claustro pasan a mans privadas. O seu
deterioro dende entón foi continuo. E tamén cabe destacar a súa estrutura,
característica dos templos románicos, cunha cuberta de madeira, e cabeceira cunha
ábsida semicircular ao exterior e poligonal ao interior, cuberta cun artesoado de
madeira. Así como o retablo maior dedicado ó Salvador que é unha peza manierista de
finais do s. XVI, e os retablos colaterais de comezos do s. XVIII dedicados a San Xosé e
San Bieito, ou a pía bautismal da época medieval.
Mentres tanto, falamos de que a industria do coiro representa historicamente un
compoñente moi importante no conxunto do tecido industrial galego, que non é
homoxéneo no referente ao tamaño físico dos diferentes edificios fabrís, na
especialización produtiva da actividade económica e na comercialización dos produtos
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resultantes. Así pois, entre 1820 e 1870 Chantada configúrase como un dos principais
centros de produción de Coiros de Galicia xunto con outras vilas e cidades como Allariz,
Noia ou Santiago de Compostela. Coñecemos así o segundo punto focal elixido para este
traballo, o Curtidoiro do Merluza, que destaca na vila de Chantada polas súas
sobranceiras edificacións, e o cal conta co edificio fabril (espazo no que se curtían as
peles) e a edificación con usos de residencia, que están na parte posterior con aspecto
de casona ou pazo. Este complexo goza dunha posición privilexiada o carón do río Asma.
Así, o curtidoiro aparece moi ben debuxado nun documento de compravenda (privado)
do propio edificio:
“Unha casa de alto e baixo destinada a fábrica de curtidos, que se compón de vinte oito
píos, unha habitación destinada a secadoiro, un alpendre para gardar a casca e un muíño
para moer a casa; ocupa todo a extensión de trescentos quince metros cadrados…”
En base a esta breve documentación exposta que forma parte do libro de Claudio Otero
Eiriz, “A Chantada fabril”, o estado relativamente bo da edificación e a súa situación,
consideramos que é merecedora dunha actuación que a poña en valor e veña a
enriquecer o patrimonio industrial da vila do Asma.
Por último, o terceiro e último punto focal serían as Naves do Mercado Gandeiro que
están situadas na marxe esquerda do río, o carón dos dous puntos focais anteriores, e
que conforman un triángulo con moitas posibilidades de actuación. Un espazo no que
se concentran tres grandes naves cun gran impacto visual pero que por outra parte
posúe unha magnífica visión dos dous puntos focais anteriores. O emprego deste
espazo, foi a menos nos derradeiros anos polo que toda esta superficie infrautilizada é
susceptible dunha intervención que lle daría un novo pulo, como veremos máis
adiante.., e actualmente o se uso é:
• Celebrar as feiras os días 5 e 21 de cada mes no que conviven mercado cabalar,
vacún e porcino coa venta ambulante e do polbo.
• Castañazo Rock. Festival de música, tres días no mes de Xullo.
• Preparación previa do desfile de carros que se celebra nas festas de Chantada.
• Eventos que por motivos meteorolóxicos trasládanse a este espazo,
puntualmente.

Ilustración 53: Mosteiro e igrexa de San Salvador de Asma , curtiduría e campo da feira
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Ilustración 54: Análise das preexistencias: masa edificada, topografía e hidrografía e masa vexetal.

Ilustración 55: Voo americano (1957) e Fluxos e vías. Recuperación da ribeira

Entón, feita unha análise do espazo a estudar, podemos falar de proxecto ao buscar o
aproveitamento do miradoiro do mosteiro, xa que, ofrece unha vista moi ampla do
percorrido do camiño á súa entrada en Chantada e da súa contorna, un lugar digno de
recoñecemento para as persoas que percorren o camiño. E para dito aproveitamento
suxerimos realizar unha intervención paisaxística no recinto gandeiro (rehabilitación e
rehumanización) e nas beiras do río Asma (renaturalización), e así facer destes espazos
dignos do feísmo arquitectónico galego un lugar máis afable. Así como a posible
rehabilitación do complexo da antiga fábrica de curtidorías , nun esforzo por recuperar
este símbolo chantadino dada a importancia histórica desta tradición industrial na zona,
e que grazas ao seu gran tamaño daría para unha gran variedade de propostas.
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Ilustración 56: Miradoiro

Ilustración 57: Composición a partir das preexistencias

Así, para as naves do mercado gandeiro propoñemos redeseñar a fachada cunha
estrutura máis aberta e acristalada, que invite ao visitantes e habitantes de Chantada a
entrar, ademais de suxerir unha nova funcionalidade desta, que pasa a meirande parte
do ano baleira, provindo á cidade dunha zona de estacionamento de microbuses
eléctricos (en consonancia coas propostas dos outros grupos) para o servizo de veciños
e visitantes, podendo percorrer diversas zonas do municipio sen depender de coches
particulares e axudando tamén en momentos puntuais de masificación. E tamén a
reutilización de parte do conxunto na creación dun espazo verde ao aire libre de uso
público que á súa vez sirva como miradoiro (con vistas ao mosteiro), ofrecendo unha
nova interpretación do terreo, que actualmente é de uso exclusivo para vehículos, coa
introdución de bancais con xardineiras e árbores, bancos e espazos para que a xente
poida descansar e pasar tempo na zona. Tratando de crear un espazo común sen
individualizar as naves por zonas e mantendo o acceso dos vehículos ao recinto ao tratar
este espazo como unha rotonda.
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Ilustración 58: Reciclaxe e posta en valor de infraestruturas existentes

E por último para a recuperación da vexetación de ribeira ás beiras do río Asma a nosa
proposta consiste en buscar a descanalización do río, que converterá as leiras da súa
beira en chairas de inundación, o que permitirá un maior desenvolvemento da
biodiversidade e a creación dunha cortina vexetal digna de observar dende os distintos
miradoiros e puntos focais deste traballo. Buscase o tratamento do río para
renaturalizalo e que non aparente unha canle como está agora ao atoparse encauzado,
así como a idea de crear un espazo de paseo ao recuperar un antigo camiño que pode
visionarse no voo americano do 56-57, que comunica o camiño de inverno coa beira do
río, e ademais, propoñemos crear unha rede de camiños estreitos que comuniquen con
este para o desfrute da zona.

Ilustración 59: Naturalización da contorna e miradoiro (1)

42

Ilustración 60: Naturalización do da súa contorna e miradoiro (2)

Ilustración 61: Camiños e sendeiros

En definitiva, todas istas propostas buscan unha mellor integración das edificacións
chantadinas segundo o curso do río Asma e o seu vínculo co Camiño De Inverno.
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https://www.elprogreso.es/articulo/ribeira-sacra/marcha-segunda-parte-estudio-caminoinverno/202003031202291426495.html
https://somoscomarca.es/paisaxe-e-o-patrimonio-do-camino-de-inverno-obxecto-de-analisedun-seminario/
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Cabe destacar que o medio de comunicación en liña Canle Ribeira Sacra entrevistou, ao
longo de toda a semana, a varios dos conferenciantes do Workshop : Ruben Lois ou
Xurxo Ayán, así como ao coordinador do mesmo, Mario Crecente; ao Director do Plan
Xacobeo, Isaías Calvo; e a xa mencionada Directora Xeral de Patrimonio Cultural da
Xunta de Galicia. Grazas ó seu activo labor, contamos con catro vídeos na Internet que
resumen e amosan os obxectivos e as conclusións do seminario.
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