VinoRutas

cando chegue a noite…
ACTUACIONS

musicais

As 9:30h comezarémola viaxe dende Monforte para visitar a Igrexa Románica de San Paio de Diomondi, un dos exemplos máis representativos do
explendor da arte románica compostelana. Posteriormente, realizaremos
unha interesante ruta, “Os Codos de Belesar”. Un percorrido de gran valor
paisaxístico que define perfectamente o que é a Ribeira Sacra: “Románico,
viñedos e adegas”. As 11:30h. disfrutaremos navegando polo Río Miño. As
13:30h visitaremos a Adega Pilares de Belesar e ó rematar voltaremos ó
Paseo do Malecón, epicentro do Festival do Viño.

Fusiona en vivo danza e música de raíz galega, tradición e
vangarda con vocación universal.

00:30 h Habelas Hainas

Catro mulleres cunha ampla traxectoria musical
propóñennos música de raíz galega cun son enérxico, fresco
e orixinal.

VinoRuta del Sil. “De Viño e de Tradición.”

PROGRAMA
Venres 05 de Xullo
18:00 h - Apertura dos stands.
18:30 h - Acto de inauguración do “Festival do Viño da

OBRADOIROS

infantís

Na ladeira do río Cabe

SÁBADO 06 DE XULLO
♦ 12:00 a 14:00 Olería
Tradicional da Ribeira
Sacra - Figulus.

DOMINGO 07 DE XULLO
♦ 12:00 a 13:00 Taller
Tradicional. Contacontos. Brais Moure.

♦18:00 a 19:00 h
Velaisca Animación.
Descórchate.

♦ 13:00 a 14:00 Velaisca Animación. Taller
Sensorial. Os Sentidos
da Ribeira Sacra.

♦ 19:00 a 20:00 h Taller
Tradicional. Contacontivos
tos. Anxo Moure.
para os máis ca

5€

nenos

VinoRuta del Miño. “De Río e de Pedra”

VENRES 05 DE XULLO
23:00 h Nova Galega de Danza

Revolución en feminino. Artistas e malabaristas, profes,
estudiantes, nais, irmás, tías e amigas que buscan a
diversión e a felicidade a través das notas e da nosa
língua galega.

adultos /

✿ Vernes día 5 de xullo:

Praza de España

SÁBADO 06 DE XULLO
23:30 h The Teta`s Van

15 €

Ribeira Sacra de Monforte 2019”

23:00 h - Actuación de Nova Galega de Danza
00:30 h - Concerto de Habelas Hainas

Sábado 06 de Xullo
11:30 h - Apertura dos stands.
12:00 a 14:00 h - Taller de Olería Tradicional da Ribeira Sacra
- Figulus.
18:00 a 19:00 h Taller Velaisca Animación. Descórchate.
19:00 a 20:00 h - Taller Tradicional. Contacontos. Anxo Moure.
23:30 h - Concerto The Teta’s Van

Domingo 07 de Xullo
11:30 h Apertura dos stands.
12:00 a 13:00 h. Taller Tradicional. Contacontos. Brais Moure.
13:00 a 14:00h. Velaisca Animación. Taller Sensorial. Os
Sentidos da Ribeira Sacra.
14:00 h - Peche do “Festival do Viño da Ribeira Sacra de

Monforte 2019”

As 16:30h. comezaremos a viaxe para coñecer un oficio centenario como é
a Olería tradicional de Gundivós. Ó rematar, visitaremos as adegas Ponte da
Boga e Adega Vella, na Abeleda e Castro Caldelas, para disfrutar dunha cata
comentada e visitar os viñedos rematando a ruta no Miradoiro de Soutochao,
parroquia de Doade, antes de voltar ó Paseo do Malecón.

VinoRuta Monforte de Lemos.
“Unha Historia en Pedra ”.

As 09:30h h comezaremos a visita ó Conxunto Monumental e defensivo de San
Vicente do Pino reconstruído no S. XV. A continuación percorreremos a vella poboación intramuros, un espacio cheo de misterio no que habitaban os xudeos na Idade
Media. Continuaremos coa visita ó museo do “Centro do Viño da Ribeira Sacra”
para realizar unha cata comentada. Coñeceremos a historia das casas señoriais
e a ponte medieval e visitaremos o Colexio de Nosa Sra. da Antiga, o legado máis
valioso deixado pola Compañía de Xesús en Galiza. A continuación un paseo en
barca tradicional polo Río Cabe poñerá fin a esta ruta.

✿ Sábado día 6 de xullo:

VinoRuta del Miño. “Camiñando entre Viñas”.

As 9:30h comezaremos o camiño con destino ó “Cabo do Mundo”, un fermoso
meandro do Río Miño, no que visitaremos os viñedos da adega “Abadia da Cova”
e realizaremos unha cata comentada. A continuación desplazaremonos ó Pazo de
Arxeriz, no Saviñao, e visitaremos a Igrexa románica de S. Miguel de Eiré.
Para rematar, coñoceremos a historia da adega máis antiga de Galiza fundada no
ano 1692, Casa Moreiras, e emprenderemolo regreso ó Paseo do Malecón.

VinoRuta del Sil. “Sentindo Ribeira Sacra”.

As 16:30h. achegarémonos á parroquia de Doade para visitar a Adega Algueira,
un escenario de tranquilidade e calma. Continuaremola ruta ata deternos nun
Miradoiro que desafía a gravidade sobre o Río Sil. Unha vez que cheguemos ó embarcadoiro, desfrutaremos navegando polo Canón do Sil e finalmente emprenderemolo regreso ó Paseo do Malecón para percorrer o “Festival do Viño da Ribeira
Sacra de Monforte”.

Previa reserva no teléfono +34 622 83 77 08 ou
en festivalmonforte@gmail.com
Todas as vinorutas saen dende o Parque dos
Condes. Monforte de Lemos.

Achégate!
Os días 5, 6 e 7 de xullo, a cidade de Monforte acolle por
terceiro ano consecutivo a celebración do “Festival do
Viño da Ribeira Sacra de Monforte”. Unha proposta
diferente cun amplo programa de actividades que viran
en torno ao viño, o auténtico protagonista do festival.
Unha mostra colectiva na que este ano participan 25
adegas da D.O. Ribeira Sacra que ofrecen ao visitante
a posibilidade de degustar e gozar dunha ampla
variedade de viños que non deixarán indiferente a
ninguén, nunha contorna natural, tranquila e confortable
á beira do Río Cabe.

Uns viños que son moito máis que viño

PARTICIPANTES
Adegas
›› Algueira
›› Peza do Rei
›› Ponte da Boga
›› Abadia da Cova
›› Alma das Donas
›› Lucenza
›› Atrium Vitis
›› Rectoral de Amandi
›› Petrón
›› Don Bernandino
›› Adega Vella
›› Condado de Sequeiras
›› Instinto Romano

O “Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte” é
un evento destinado a público de todas as idades, onde
poder descubrir e sentir a Ribeira Sacra a través da súa
paisaxe, gastronomía, tradición ou talleres de olería de
Gundivós, un oficio centenario en perigo de extinción.
As ViñoRutas, permitirannos viaxar ó lugar de orixe
onde contemplar o nacemento do froito e descubrir
os encantos dos ríos que bañan as ladeiras. Unha
experiencia única para sentir a vertixe da nosa
“viticultura heroica”.

Gastronomía

Chegada a noite, a Praza de España acollerá 3
actuacións musicais na madrugada dos días 5 e 6 de
xullo. Excelente escenario para mostrar o talento dos
grupos de músic@ de Galicia, con propostas que van
desde a danza tradicional contemporánea ata o rock,
pop ou folk.

Artesanía

O 5, 6 e 7 de xullo os viños da D.O. Ribeira Sacra serán
os auténticos protagonistas xa que eles son o verdadeiro
vehículo capaz de unir historia, tradición e cultura e na
que o visitante vivirá unha experiencia inesquecible.

›› Queixo de cabra SCG.
›› Queixo negro. Buleri
›› Casa Neiras. Alimenta-

ción tradicional.

›› Olería Elías González.

Rectoral de Gundivós.
›› Olería Tradicional da
Ribeira Sacra. Figulus.

›› Pilares de Belesar
›› Rectoral de Gundivós
›› Guimaro
›› Viña Vella
›› Tolo do Xisto
›› Malcavada
›› Tear
›› Coronin
›› Ciudáseis
›› Regina Viarum
›› Finca Millara
›› Via Romana

›› Xamóns D. Francisco.
Asoc. Nacional Cortadores
de Xamón.
›› Establecementos asociados E para comer Lugo.

›› Contos. Artesanía e

Cerámica

›› Tenda en Lá. Artesanía.

Obradoiros infantís
›› Anxo Moure.
›› Velaisca Animación.
›› Brais Moure.

Organiza:

›› Olería Tradicional da
Ribeira Sacra - Figulus.

Colabora:

