
Viaxe á Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade pola Unesco.  



Momentos previos á viaxe en catamarán polo canóns do 

río Sil.  

En San Estevo de Ribas de Sil comezou a nosa aventura!! 



Neste percorrido pola Ribeira Sacra puidemos apreciar a beleza da súa paisaxe, que ten 

a súa orixe nun movemento sísmico que aconteceu hai moitísimos anos e que separou 

estas montañas deixando o seu río no medio.  



Hai unha lenda na mitoloxía romana que conta que o Deus 

Xúpiter quedou namorado da fermosura da terra galega. Pa-

ra posuíla atravesou Galicia cun río, o Miño. Juno, a súa es-

posa, chea de ciumes, abriu unha gran ferida nesa zona, para 

perturbar a súa beleza con esta impresionante garganta na 

zona da Ribeira Sacra. Xúpiter, como castigo, condenouna a 

vagar eternamente entre as ladeiras da ferida que ela mes-

ma abriu e que tapou con outro río, o Sil. 



Na Ribeira Sacra descubrimos que ten un microclima 

mediterráneo.  Nas súas ribeiras pódese ver a viticul-

tura heroica que practican moitos dos seus habitan-

tes. Nestas vides plantan os agricultores laranxos e 

limoeiros porque lles serven para detectar as pragas 

e facerlles fronte, antes de que afecten ás planta-

cións de uvas que están ao seu carón. 



Nesta foto pódense apreciar os laranxos que hai na parte superior e a árbore que está na 

parte baixa, que  é un limoeiro. Trátase da plantación de vide máis grande que hai nesta zo-

na da Ribeira Sacra. 



 

 

Esta zona chámanlle o 

“paso dos bispos” por-

que as rochas adoptan 

formas que nos lembran 

a vestimenta e os acceso-

rios dos mesmos.  



Aquí puidemos ver unha ra!! Bautizárona como a “Ranita Silana”. 



Xogando a ver personaxes, adiviñamos a silueta dun indio nas rochas da ladeira!! 



Desde o catamarán puidemos ver as torres do Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de 

Sil, que pertence á orde beneditina. Moi preto está tamén o Mosteiro de San Estevo, 

cunha igrexa románica do s. XII e o Mosteiro de San Pedro de Rocas, considerado o 

máis antigo de Galicia (s. VI).  



Ao fondo da imaxe pódese ver a presa de San Estevo de Rivas de Sil, cuns muros de conten-

ción de 300 m de ancho e 120 m de alto. A profundidade do río nesta zona acada os 100 m. 

Nos traballos de construción desta presa traballaron presos do réxime franquista e moitos  

deles morreron aquí, porque non estaban preparados para acometer este traballo.  



 

 

 

Na área recreativa de 

Monterroso houbo un 

momento para darse un 

chapuzón!! 



E despois do baño, xantamos ao aire libre!! 



Pero tamén houbo tempo para xogar... 



E así rematou a nosa excursión do 17 de xuño!! 


