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O tránsito polo Macizo Central ourensán supón 
toda unha experiencia  para os sentidos. As impre-
sionantes vistas das serras, as cores propias dunha 
suxestiva vexetación e o compás do silencio permi-
ten realizar un relaxante percorrido por algunhas 
das paisaxes mellor conservadas de Galicia. Peque-
nas aldeas salpicadas nun territorio de extraordi-
narios valores naturais e que conta, ademais, coa 
única estación de montaña de Galicia: Manzaneda.

De Montederramo a 
Manzaneda... a través do 
Macizo Central ourensán
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O M a c i z o 
Central é 
unha sucesión de se-

rras que atravesan a provincia de 
Ourense. Os vales da vertente nor-
te ofrecen admirables percorridos 
entre prados e sobre un manto de 
acivros, carballos e bidueiros que 
ascenden polas ladeiras ate as ci-
meiras rochosas das serras de San 
Mamede, Burgo, Queixa e Cabeza 
de Manzaneda. Non son as mon-
tañas máis altas de Galicia, pero a 
súa beleza está fóra de toda dúbida. 

Montederramo é o inicio ideal para 
este percorrido. A súa acolledora 
praza central artéllase arredor do 
mosteiro de Santa María, xoia ar-
quitectónica confluencia de diver-
sos estilos. Pouco despois da saída 
atópase o desvío cara ao Bidueiral 

de Monte-
derramo, unha 

gran concentración de biduei-
ros (Betula alba) a modo de bos-
que nórdico pero no sur de Galicia.

Seguindo o curso do río Mao, imos 
atopando aldeas perfectamente 

integradas nas paisaxes gandei-
ras tipo bocage cos seus vellos 
peches de pedra e sebes. De fon-
do, a Serra de San Mamede cam-
biante segundo a época do ano. 

Pasando San Fiz, nunha volta do 

camiño, o amplo val de Queixa 
ábrese ante o viaxeiro coa se-
rra do mesmo nome como fondo 
escénico propio dun decorado. 
A estrada transcorre de seguido 
abeirando o encoro de Queixa, su-
perándoo polo muro da presa.

As terras de Chandrexa de Queixa 
lévannos cara a Manzaneda, úni-
ca estación de montaña de Galicia 
na que practicar actividades vin-
culadas á neve. Cabeza Grande 
de Manzaneda (1781 m) é unha 
das montañas referenciais da xeo-
grafía galega, sendo a altitude 
máxima do Macizo Central ouren-
sán e formando parte dun cor-
dal que limita co val do río Bibei.

A baixada cara á vila de Manzaneda 
permite vistas dunha nova vertente, 

Cando vamos a Cabeza Grande, 

Cabeza de Manzaneda.

Miña Galicia querida.

Ese é o Ceo da terra.

Miradoiro de Chaira das Lamas
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Santa María de Montederramo 
é un mosteiro con orixe no 
século X. A maior parte das 
súas edificacións actuais foron 
construídas entre os séculos 
XVI e XVII, sendo elemento 
singular a fachada renacentista 
de estilo Herreriano.
Mosteiro bieito dende o 
século XII, a orde do Císter 
seleccionaba lugares illados e 
tranquilos como emprazamento 
dos seus cenobios. Santa 
María de Montederramo 

localízase a carón do río Mao, 
nunha veiga produtiva, aos 
pés da serra de San Mamede. 
En canto á arquitectura destaca 
a presenza de dous claustros, 
o claustro das Procesións (do 
século XVI e con elementos 
góticos e renacentistas) e 
o claustro da Hospedaría 
(renacentista do século XVII). 
As orixes do mosteiro puideron 
estar nun antigo priorado en 
Seoane Vello. Foi no século 
XII cando foi refundado na súa 

localización actual, segundo un 
documento datado en Allariz 
no ano 1124. Esta referencia 
é a primeira coñecida na que 
se utiliza o termo Roboira 
Sacrata, orixe do actual Ribeira 
Sacra nunha posible alusión 
aos abondosos carballos da 
zona (Quercus robur), se ben a 
gran cantidade de edificacións 
relixiosas nas ribeiras do Sil 
levan tamén á posible versión 
etimolóxica de Ribeira Sacra.

especialmente dende o miradoiro de 
Chaira das Lamas. No marco dunha 
paisaxe de montaña, destacan as 
matogueiras e os pastos extensivos 
para o pastoreo, práctica de uso his-
tórico na zona. O descenso da cota 
de altitude permite a presenza dos 
primeiros soutos, con exemplares 
míticos como o Castiñeiro de Pum-
bariños no Souto de Rozavales. 

A vila aséntase nunha chaira e con-
serva a morfoloxía da época me-
dieval e parte da muralla defensi-
va. A Porta da Vila (século XII) é o 
principal vestixio deste sistema de 
protección que tivo no seu día máis 
de 400 metros de lonxitude. Dende 
aquí, a rúa da Igrexa ou rúa do Me-
dio artella o casco medieval de es-
treitas e coidadas calexas, desem-
bocando na igrexa de San Martiño. 

O sistema defensivo completábase 
co castelo, do que hoxe quedan res-
tos aproveitados como miradoiro. A 
revolta Irmandiña supuxo a fin da 
torre medieval, polo que o castelo 
foi reedificado no século XVI baixo 
o mandato dos Condes de Ribada-
via. A nova construción incluía un 
penal coñecido como Cárcere dos 
Sarmiento pola liñaxe dos condes, 
convertida hoxe en centro cultural.

De Montederramo a Manzaneda... a través do Macizo Central ourensán

Santa María de Montederramo.
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O tránsito paseniño polo concello de Montederramo achega 
o percorrido a San Fiz, dende onde xa se intúen as ladeiras 
da serra de Queixa. Pero esta pequena aldea agocha unha 
sorpresa para o viaxeiro cando, sen previo aviso e tras varias 
curvas, o val do río Queixa ábrese ao viaxeiro coa vista 
impoñente da serra ao fondo, establecendo un fantástico 
punto de observación dende o miradoiro de San Fiz. 

O macizo de Manzaneda marca a paisaxe deste sector de 
complexo relevo. A serra de Queixa esténdese con cumios 
por riba dos 1700 metros (Seixo, Sistil Branco) aliñados con 
Cabeza Grande de Manzaneda e alternando co val do río 
Queixa, depresión fluvial que foi utilizada para establecer un 
encoro, inaugurado no 1953. 

A serra de Queixa, con base granítica, presenta dende este 
punto diversas ondulacións orixinadas pola acción fluvial. A 
forte inclinación e as condicións climáticas fixaron a poboación 
nos vales fluviais, como sucede na contorna do encoro de 
Queixa, mantendo na actualidade unha destacable actividade 
gandeira que se traduce nunhas paisaxes ben conservadas. 

O miradoiro de Queixa! O río Queixa perde 
o seu nome no en-
coro, pasando augas 
abaixo a denominarse 

Navea, afluente do río Bibei. 
Este fenómeno é frecuente 
en cursos fluviais de esca-
so caudal e que van varian-
do o seu nome en función 
da aldea pola que discorran.

Non te podes perder... 

Aldea de Edrada




