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Introdución

Segundo a bibliografía consultada o cultivo da vide ten 6.000 anos de antigüidade e 
expandiuse polo mundo, sen esixencias no tipo de solo, pode darse tanto nos ricos como
nos pobres, mais si climáticas. As isotermas de 10 e 20 ºC son limitantes do seu 
crecemento, da producción e calidade dos viños, como o son tamén o réxime de xeadas 
e de choivas. Non obstante, a composición e a estructura do solo son moi importantes 
para a producción do viñedo. Un dos mellores terreos para seu cultivo son as ladeiras 
ben expostas que aseguran unha boa insolación e un drenaxe natural, mais nelas a 
erosión do solo é moi intensa e non se poden desenvolver solos profundos que son os 
favorables para o crecemento da planta da vide por ter raíces moi profundas, de aquí que
o home recurrise ao seu aterrazamento, formando bancais, e co seu recheo posterior con 
solos alóctonos orixinan un dos característicos solos antrópicos. 
Na Ribeira Sacra conflúen todas estas características anteriormente expostas, sendo 
preciso dicir que a Ribeira Sacra en Galicia e o Priorato en Cataluña son as únicas zonas
en España nas que se mantén a viticultura en socalcos ou bancais. Segundo os datos 
publicados pola Consellería do Medio Rural, a superficie de terreo que ampara a 
denominación de orixe “Ribeira Sacra” é de 2.200 hectáreas, que representan o 5% do 
viñedo en terrazas que se traballa en Europa, moitos deles en terras pertencentes á Terra 
de Lemos. En consecuencia a capital da denominación de orixe é Monforte de Lemos 
como na Idade Moderna o foi da Terra de Lemos.  
Segundo os datos históricos pódese afirmar que a actividade económica da Terra de 
Lemos á metade do século XVIII era semellante á do interior do Reino de Galicia desta 
época, isto é, unha vila importante, Monforte de Lemos, que vivía das actividades 
xeradas polos sectores económicos secundario e terciario, cuxo carácter mercantil tendía
a obter o maior beneficio posible co menor esforzo, principio que rexía na mentalidade 
española nesa época. O resto eran pequenas aldeas que vivían dunha agricultura 
tradicional de autoconsumo baseada no policultivo e o minifundio. Na actualidade a 
producción e o comercio do viño son recursos económicos importantes de feito que 
desde 1996 existe a denominación de orixe Ribeira Sacra órgano xestor do recurso.
 
A importancia do cultivo da vide na Idade Moderna na Terra de Lemos

A consulta dos datos nos Libros Catastrais das Feligresías de dita época poñen de relevo
que a principal actividade económica da Terra de Lemos, era a agrícola sustentada polo 
cultivo dos cereais, centeo, trigo, cebada, mijo e millo, por orden de importancia, que 
eran cultivados nas
chamadas terras de sembradura ou sementura. Estas terras podían ser de labradío, tanto
campos cerrados ou cortiñas como en campos abertos ou labradíos, sendo “as terras” 
(solos) cas sustentaban de primeira, segunda ou terceira calidade, parámetro que 



determinaba a rotación dos cultivos. Mais, as especies vexetais utilizadas nos sistemas 
rotativos nas diferentes feligresías non son uniformes senón que dependían da liberdade 
do campesiño,de xeito que a variación dunhas a outras é moi grande e fai 
complicadísima a súa sistematización. O cultivo de cereais garantizaba a subsistencia, o 
pago de rendas e impostos e, no caso de ter excedentes, obter algúns cartos coa súa 
venta.  
Tamén a vide era considerada un alimento básico e en busca da maior rendibilidade 
nalgunhas feligresías das ribeiras do Sil, Miño e Cabe, non so mantense o cultivo da 
vide, senón que expándese. Xa que nelas faise referencia ao majuelo ou viña nova, non 
sendo así na maioría das feligresías, este feito fai sospeitar que nelas ou a valoración do 
seu viño era baixa ou o cultivo da vide había tocado teito. Non obstante o cultivo da 
vide de pé baixo está presente no 73,5% das terras de Lemos cuxa productividade en 
viño fixábase en canados. Cabe destacar que nos concellos de Ferreira, Pantón, Poboa e 
Sober a productividade dineraria da vide é superior ao do cereal de maior valor, o trigo, 
e precisamente neles están presentes as empinadas ladeiras das marxes dos ríos Sil, 
Miño e Cabe, nas que existe o microclima idóneo para este cultivo e nas que prodúcense
os viños de maior casta da Terra de Lemos. Na figura 1 pódese observar as relacións 
entre as xurisdiccións que constituían a Terra de Lemos no 1753 en relación a superficie
de solo (ferrados) dedicada ao cultivo de cepas de vide, a súa productividade en especie 
(canados) e a productividade dineraria ( reais). 

A 

gráfica da figura 1 pon en evidencia a importancia do cultivo da vide no 1753 nas terras de 
Lemos e cabe facer a pregunta de: desde cando lévase a cabo este cultivo. A resposta é 
controvertida, mais algúns autores din que os romanos xa elaboraron viños na Ribeira Sacra e 
que os viños especiados de Amandi eran transportados xunto coas as lampreas a Roma. 
Segundo estas fontes os monxes dos mosteiros construídos desde o século VIII ata o XII na 
zona, volveron a recuperar o viñedo e plantar novas vides para consumo propio e así deron 
orixe ás áreas vinícolas da rexión. Os datos recollidos dos documentos históricos confirman 
este feito xa que as institucións relixiosas de bieitos e do cister, máis a autoridade episcopal, 
impulsaron a intensificación do cultivo da vide na súas terras. Os datos recollidos nos 
documentos históricos confirman este feito xa que as institucións relixiosas de bieitos e do 
cister, máis a autoridade episcopal, impulsaron a intensificación o cultivo da vide na súas 
terras. Así na Xurisdicción de Monforte constan os majuelos, novas terras dedicadas a viñedo, 

Fig.1:Cultivo e productividade das viñas a pé na Terra de Lemos en 1753. S(f)*: superficie en ferrados; non hai datos
 de todas as feligresías. P (c/f): productividade en canados por ferrado. P (r/f): productividade en reais de vellón por 
 ferrado  



que fan un total de 86 ferrados e 452,60 reais/ferrado (Figura 2). Ademais observase que nas 
feligresías dependentes dos mosteiros, non so se da a maior superficie dedicada ao viñedo, 
senón tamén, as de maior productividade en especie (canados/ferrado) e a maior 
productividade en reais xa que o valor do canado de viño de cepa pode chegar a 15 reais como 
é o caso de Vilachá. Nestas datas na Terra de Lemos tamén se cultiva a vide en parral, aínda 
que algunhas xurisdiccións non declaran os ferrados que teñen deste tipo de cultivo e nas que 
os declaran a extensión é menor ca do cultivo en cepa (a pé), de tal xeito que suman un total de
245 ferrados de parral fronte aos 15.012,5 ferrados de pé baixo. Tamén é menor o valor do 
canado de parra que o procedente do cultivo de pé baixo, o valor máximo do primeiro chega a 
9 reais por canado mentres que o do segundo pode chegar a 15 reais por canado, o que indica 
que a calidade do viño era inferior ou ben o valoraban menos. Si temos en conta a suma total 
da productividade en reais de todas as xurisdiccións que formaban parte da Terra de Lemos que
veñen sendo: 6.420,70 do cultivo de pé baixo, 3.367 do parral e 452,60 do majuelo, o que suma
10.240,30 reais por ferrado de terra dedicado ao cultivo da vide que na súa totalidade eran 
15.012,5 ferrados. 
Aínda que é moi forte a sospeita de que os datos reflectidos non responden á realidade do 
momento, senón que foron ditos a baixa, poderíamos dicir que na Idade Moderna o comercio 
do viño debeu ser unha das actividades
agropecuarias que xogou un papel
fundamental na xeneración de máis
recursos dinerarios, de tal xeito que
determinou a existencia do oficio de 
traficante en viño e do ben comunal das 
tabernas, destinadas a recadar diñeiro
para o pago de certas cargas reais ou
outros gravámenes, as cales demandaban
abastecedores de viño, o que implica que
terían  que existir excedentes na
producción do mesmo, é dicir, que non se
cultivaba soamente para o autoconsumo e
non sería necesario recordar que
os principais beneficiarios foron os
mosteiros da zona.

Casares e o cultivo da vide na Terra de Lemos un século mais tarde

A pesar da importancia do cultivo da vide en todo un século, non se fomentou a realización de 
estudios relacionados co mesmo co gallo de mellorar o sistema de cultivo, remediar o 
esgotamento do solo, ou aumentar a productividade.  
A falta de interese por tales estudios foi denunciada  por Don Antonio Casares, científico de 
pro e fillo da Terra de Lemos, que publicou en 1843 unha memoria  titulada: 
OBSERVACIONES SOBRE EL CULTIVO DE LA VID EN GALICIA. Na introdución Casares 
explica o motivo que deu pé a este traballo:... Creí que sobre una materia de tanto interés para
la Provincia no dejarían de escribir alguna cosa los que se ocupan en el cultivo de tan útil 
planta...(sic). Deste xeito fai referencia a convocatoria que resultou deserta do Premio a Mellor
Memoria sobre las ventajas ó perjuicios que pueden seguirse á Galicia de la mayor o menor 
estensión del cultivo de la Vid (sic), feita pola Sociedade Económica de Santiago daquel 
tempo. Ante tal desinterese e a pesares de non ser un estudio profundo...me decido a 
publicarlas por que se me figura que contienen algunos datos nuevos,..útiles a la 
agricultura...i podrán servir de base para un trabajo mas lato. (sic).

Fig2: Comparación entre os cultivos a pé, en parral e majuelo na
 Jurisdición de Monforte. S(f) superficie en ferrados; P(c/f)Productividade
 en especie canados/ferrado; P(r/f) Productividade dineraria reais/Ferrado.



Previamente o profesor Casares había analizado, segundo os métodos existentes nesas datas, os
terreos ocupados pola vide, tomando as mostras el mesmo, comparado os métodos de cultivo, 
examinado a calidade e analizado a composición dos viños, co fin de deducir algunhas 
modificacións que foran de proveito para os cosecheros. 
No primeiro capítulo da memoria (Terrenos en los que se cultiva la vid en Galicia, su analisis 
i esposicion) indica que anque a vide crece en todo tipo de terreos (solos) débese facer seu 
exame porque pode influír na calidade ou cantidade do froito, en apoio destas ideas fai 
mención a un ensaio de D. Simón de Rojas Clemente sobre o cultivo da vide en Andalucía. 
Argumenta que hai que analizar o solo xa que proporciónalle as substancias salinas a vide e así,
si resulta deficitario, poder engadirllas. Con tal motivo muestreou os solos de Galicia ocupados
polos viñedos do ribeiro, albariño, mencía,...e conclúe: ...los celebrados vinos...Quiroga 
vegetan en tierra procedente de la degradación de las pizarras; las que se cultivan en las 
márgenes del...Miño...parte del Sil...de la degradación del granito i gneis...las viñas de 
Lemos...viven en terreos...de aluvión...(sic). Os resultados que obtivo do análises dos solos 
correspondentes as terras de Lemos reflíctense na táboa 1 nela constan os datos de Amandi e 
de Lemos; lamentablemente non pode precisarse as zonas que abarca cada un dos térmenos 
utilizados por Casares.  

Táboa 1: características determinadas por D. Antonio Casares nos solos da Terra 
de Lemos (sic).

Parámetros Lemos Amandi
Agua higrom.ª        20          8
Arenas gruesa i fibra vegetal      562 (5)  610
Arena fina      217      170
Extracto vejet.1 i sales (2)        14 (6)    16
Peroxido de hierro       14          20
Carbonato de cal         9          17
Alumina       23          42
Silice     116          82
Total     975        965
(2) La sal es una pequeñísima parte de hidroclorato alcalino. (5) Casi todas las
 piedrecitas feldespaticas. (6) La cantidad de hidroclorato de potasa bastante.

Casares conclúe que as pequenas diferencias na composición do solo non inflúe na 
producción das viñas mais si a exposición ou clima, tendo que ser a temperatura superior aos 
20ºC na época de maduración da uva, de aquí que as viñas plantadas nos vales abrigados de 
pendente acusada e que recibiran os raios solares case todo o día producirían máis e darían 
viños superiores como por exemplo as de Amandi.
No segundo capítulo fai unha descrición das características morfolóxicas das variedades de 
vide comúns ou castas, verba xa utilizada na Idade Moderna, que se cultivaban en Galicia e 
lamentase do desinterese dos botánicos polo seu estudio e de que non o fixera ninguén ata ese 
momento, en contraposición doutras zonas vitivinícolas do país como no caso de Andalucía 
que xa tiña catalogadas 119 variedades. Aproveita para aconsellar aos labradores que deben de
elixir castas de vide adecuadas ao tipo de clima da zona de sembradura. En relación as 
variedades de viñas que se cultivaban nas terras de Lemos describe dentro das uvas brancas: 
Comprao, en Amandi (para viño tostado) e soamente cita a Moza fresca. E dentro das uvas 
negras: Albarello: Uva negra: Uva gallega: Brencellao, en Amandi, Lemos (viño forte e de 
aguante); Castellana. Ullao, no val de Lemos (viño bo mais malo de conservar; outra 
variedade de Brencellao en Lemos (viños fluxos e de pouco cor; Nobal na ribeira do Miño. 



No terceiro capítulo trata os métodos de cultivo da vide e os de facer viño. Nel pódese ler:...En 
las inclinadas riberas del Sil y del Miño plantas las cepas sin órden alguno, i mal pudiera 
haberlo en un terreno erizado de peñascos, cubiertos con una poca tierra, donde se arraiga la 
vid: i si el el terreno es igual, pero mui inclinado, para evitar que las aguas llovedizas 
arrastren toda la tierra i descarnen las raices de la cepa, colocan delante de cada hilera de 
éstas una pared; de manera que á cierta distancia un terreno así cultivado parece dispuesto en
escalones para subir á la altura...Describe a cepa rasa do val de Lemos, das ribeiras de 
Amandi e de parte das do Miño, das cepas en emparrado dalgúns puntos das ribeiras do Miño, 
o modo de podar, o tempo e modo de vendimar, o prezo do xornal, preparación e consumo do 
viño. Remata este capítulo manifestando a imposibilidade de facer unha comparación da 
cantidade de viño que se producía por ferrado entre as diferentes zonas viticultoras pola 
discrepancia das medidas en cada unha delas, o mesmo problema atopado nos datos do século 
anterior.
No capítulo catro compara os distintos viños e a este respecto di: ...Hai una distancia notable 
entre los sabrosos i fuertes vinos de...Amandi...i los ácidos y flojos del Ulla, Salnés i Mariñas...
Como la bondad de los vinos es proporcional á la cantidad de alcohol en ellos contenida, i la 
cantidad de tártaro tanto mayor cuanto mas flojos aquellos, he tratado de analizar varios de 
los de Galicia. Segundo os seus resultados os viños tintos de Amandi, Vilachá de Salvadur son 
os de maior graduación  de Galicia (13º) e os de menor contido en tartárico, o viño bo do val de
Lemos ten menor grado alcohólico (11,5º) mais é superior ao do Salnés (10º).
O seguinte capítulo, o quinto e derradeiro, dedícao as Mejoras de que es susceptible el cultivo 
de la Vid en Galicia. Aquí comenta que nos derradeiros cen anos o cultivo da vide habíase 
estendido moito en Galicia por resultar rendible economicamente, foi tanto así que en moitos 
terreos ocupados por cereais, de traballo doado, plantáronse vides e as zonas onde era clásico 
este cultivo pero difíciles de traballar foron abandonadas, como consecuencia da nefasta 
política na exportación dos viños, fundamentalmente a Inglaterra que valoraba a calidade do 
viño, da falta de infraestructuras na comunicación e a mala formación das persoas na cata de 
viños que non sabían diferenciar un viño bo dun malo, polo que, nun principio, a calidade dos 
viños galegos diminuíu e aumentou a cantidade, desvalorizándose e condenando ás zonas de 
fortes pendentes a ser cubertas de toxos, carrascos e fentos, isto é, improductivas. É obvio 
deducir cales son as súas recomendacións. Casares non se esquece da augardente e engade un 
apéndice sobre ela. 
Nesas datas Casares non podía sospeitar o enorme revés que sufrirían os viñedos non só en 
Galicia senón en toda Europa coa chegada das pragas provintes de América.

 A catástrofe do viñedo coas grandes pragas americanas: oidium, mildiu, filoxera.

Antes da chegada destes axentes parasitos e patóxenos das vides, os viticultores galegos 
estaban afeitos a combater o perigo do coleóptero altica (Haltica ampelophaga) que producía 
algunhas perdas na producción pero non a morte da planta e sabían como tratalo. Sen embargo 
descoñecían estes novos axentes e, o que foi peor, non tiñan coñecementos para poder tratalo, 
aprenderon a facelo tarde por ser reticentes dos métodos empregados en Europa e por non ter a 
suficiente formación para poder preparalos e empregalos. Hai que ter en conta que no 
desenvolvemento das pragas inflúen non só as distintas condicións climatolóxicas, senón 
tamén as prácticas culturais e as características edafolóxicas.
Como manifestaba o profesor Casares o viñedo galego a mediados do século XIX estaba 
tocado pola diminución das ventas a Inglaterra e tamén a Francia por ser a uva de cor branca e 
de pouca gradación (os franceses preferían viños tintos e de mais grados),  e pola precariedade 
da rede de transportes, ata despois de 1885 non chegou ferrocarril a Galicia.



A primeira praga americana o oidium desenvolveuse en Galicia en 1853 segundo a Real 
Sociedade Económica, 1960, (Figura 3) É producida polo fungo Oidium tuckerii; Uncícula 
necator que chegara a Londres en 1845, a primeira praga americana en Europa. A chegada do 
oidium a Galicia coincidiu cunha etapa de malas colleitas de cereais debido ao frío e ao exceso 
de choivas, coas pragas das patacas e o encarecemento do pan e do viño. Todo elo provocou a 
substitución do viñedo polos cultivos da pataca ou do millo para mitigar a fame, como o 
demostran os datos rexistrados sobre a extensión dos viñedos en Galicia, tales como que no 
ano 1857 había 37.000 Ha de viñedo e en 1880 soamente 31000 Ha, isto é, 6000 Ha menos de 
terra ocupada pola vide. O desenvolvemento da praga está favorecido polo tempo húmido e 
cálido, temperaturas entre 20 e 27ºC, é dicir, o
clima de Galicia era o idóneo para súa
propagación e a repetición sucesiva. O tratamento
con Sofre foi descuberto en Inglaterra e
inmediatamente aplicado a excepción de Galicia
debido ás circunstancias expostas anteriormente. 
Un pouco mais tarde chegou o mildiu, tamén o
axente é un fungo, Plasmopara viticola, de orixe
americano. Sulfato de cobre é o tratamento eficaz
da praga. Polo que se Casares repetira os análises
dos solos apareceríalle este novo composto. 
A terceira foi a filoxera producida por 
Dactylosphaera vitifoliae; Phylloxera vastatrix,
un insecto picador, parasito da vide que, en
Europa, en 3 anos produce a morte da planta contaminada, por producir nodosidades nas raíces 
que ao ser infectadas por fungos e bacterias necrósanse e podrecen. O parasito pode pasar polo 
solo ás cepas veciñas (expansión “en mancha de aceite”), ou ben pode emigra voando a outras 
cepas. Tamén son bos propagadores o vento e mesmamente o home coa súa roupa, o calzado e 
aparellos de labranza. A praga é orixinaria do oeste dos EEUU e chegou a Europa no 1863 ao 
importar vides de alí resistentes ao oidium pero sensibles á filoxera. A Galicia chegou desde 
Portugal en 1882 e en 1885 xa había chegado ao val do Bibey e por el chegou ata a ribeira do 
Sil seguindo ribeira abaixo ata Monforte e as ribeiras do Miño (Chantada) no ano 1887. 
A capacidade de dispersión e crecemento da filoxera depende en primeiro lugar das condicións
edáficas e secundariamente do clima, xa que no desenvolvemento das formas radicícolas do 
insecto ten un papel moi importante o solo. Así as gretas que se forman nos solos arxilosos 
favorecen a dispersión sotérrana e nos solos areosos impídese ao non haber fisuras por onde o 
insecto poida camiñar e, ademais como se impregnan de auga de forma uniforme,  provocase o 
afogamento dos insectos. Así nas ribeiras do Miño freouse a praga por ter solos areosos 
silíceos  e con xistos que non son propicios para o desenvolvemento da filoxera. A praga 
superouse despois de 30 anos gracias a portainjertos de orixe americano que eran resistentes a 
ela. Desgraciadamente non hai tratamento químico e resultaron ineficaces as inundacións e o 
tratamento con sulfuro de carbono, tan só o transplante con vides americanas resistentes ao 
parasito que na súa maioría foron importadas dos viveiros cataláns entre 1870 e 1930. 

O terroir da Terra de Lemos

De todos é coñecido a importancia que ten o cultivo da vide en Francia,  debido a que é unha 
fonte de ingresos moi importante para o país galo. Consecuentemente, o país veciño, fai 
investimentos para súa investigación, aspecto non tido en conta non só na Terra de Lemos, ou 
na Ribeira Sacra, senón en toda a comunidade galega ata moi recentemente, como xa advertira 
Antonio Casares. Un exemplo dos poucos estudios levados a cabo é a tesis defendida por Iria 

Fig.3:Mapa da dispersión da praga do oidium en España.



Rodríguez Vega: “Composición bioquímica de la variedad Mencía (Vitis vinífera L.) en la 
D.O. Ribeira Sacra: influencia del terroir y adaptación al cambio climático”(UVigo, 2016).

Coa verba francesa terroir, hoxe en día se denomina a interacción entre a topografía (altitude e 
exposición), o clima, o microclima e o solo, cuxa influenza é fundamental para a producción da
vide, para as características e a calidade do viño.
Segundo os estudios levados a cabo nos eidos topográficos, climáticos e edafolóxicos pódese 
dicir que: 
As altitudes na Terra de Lemos poden variar desde os 320 ata os 700 metros. A temperatura 
media está entre os 14 e os 13ºC. Veráns calurosos. As precipitacións anuais son inferiores aos 
1000 mm. O outono – inverno é a época das choivas e o verán a da seca. Os ventos poden 
soprar fortes.
En resumo responde a un clima de características atlánticas con resgos continentais de veranos 
largos e calorosos e outonos atempados, mais a altitude determina diferencias entre as 
diferentes zonas, así as precipitacións máis altas danse na zona do Miño e as máis baixas na do 
Sil, 900 e 700mm, respectivamente e, en relación a temperatura media, na zona do Miño é de 
13,9ºC e na do Sil 13,2ºC. Estes datos indican que cada zona ten un microclima diferenciado. 
Tendo en conta que o cultivo da vide vese favorecido polas precipitacións escasas e ben 
distribuídas ó longo do ano, unha boa combinación de temperaturas cálidas durante o día e 
frescas durante a noite, sen xeadas no inicio do ciclo vexetativo da planta, Iria Rodríguez Vega 
2016.
Os solos son de carácter aluvial sobre base de lousas ou rochas graníticas. A maioría teñen 
texturas grosas franco-areosas, e elevados contidos en materia orgánica. O pH de todos eles 
oscila na forquilla  4,5 – 5, polo que son solos moi acedos e con un espesor de 80 ou máis cm., 
agás os situados en pendente que é inferior aos 40 cm. Este feito determina que se cultivase a 
vide nos vales e barrancos dos ríos difíciles de acceder, traballar e mecanizar, xa que non 
servían para outro tipo de cultivo. Os campesiños aprenderon que tiñan unha maior 
rendibilidade tanto na producción da viña como na calidade das uvas e, consecuentemente, do 
viño ao construír pequenas terrazas ou bancais que obedecen a unha estructura determinada 
que de abaixo a arriba é: rocha dura, rocha branda, terra compacta, terra vexetal, terra arxilosa, 
noiro moi compacto. En definitiva forman os solos antrópicos característicos destas zonas, e 
dan pé ao nome de viticultura heroica.
Este esforzo tivo e ten a súa recompensa xa que nestas ribeiras danse os mellores caldos da 
Terra de Lemos, que son moi aromáticos, e bos para a saúde por súas características 
organolépticas. Segundo as estatísticas do ano 2012  do Instituto Galego de Estatística, no 50%
dos solos da Terra de Lemos que sustentaban cultivos leñosos cultivábase viñedo que terían 
unha extensión de 914 Ha, o que suporía
no total da Ribeira Sacra o 41,5%. 
Ao comparar as superficies ocupadas
polas vides na actualidade coas da Idade
Moderna observamos que é un pouco
superior a da metade do século XVIII, o
que parece reflectir os vaivéns que sufriu
este cultivo nos derradeiros 250 anos
(Figura 4). Na actualidade, estase a
producir un novo rexurdir do viñedo na
Terra de Lemos e arredores, gracias ao
traballo realizado pola súa posta en
valor e na formación enolóxicas dos
cidadáns.Ano tras ano increméntanse a superficie do viñedo nestas terras, pudendo chegar a 

Fig.4: Superficies ocupados polos viñedos na Terra de Lemos en 1753 e 2012



máis do 50% o peso das terras vitivinícolas da Terra de Lemos na Ribeira Sacra, e este é un 
dos motivos de que a capital da denominación de orixe sexa Monforte de Lemos (Figura 5).

Bibliografía:
CASARES, A: Observaciones sobre el cultivo de la vid en Galicia. Santiago,1843.
GUNTIÑAS, M.E.: La influencia de la temperatura y de la humedad en la dinámica de la 
materia orgánica de los suelos de Galicia y su relación con el cambio climático.- Tesis 
Doctoral.- Universidad de Santiago de Compostela, 2009. 728 pp.
GUNTIÑAS, R.M.: La comarca de Lemos a mediados del s. XVIII.- Tesis Doctoral, 
(pendiente de presentación)
RODRÍGUEZ VEGA, I.: Composición bioquímica de la variedad Mencía (Vitis vinífera L.) en
la D.O. Ribeira Sacra: influencia del terroir y adaptación al cambio climático. Tesis 
Doctoral.-Universidad de Vigo, 2016.

Fig. 5: Mapa das subzonas comprendidas na D.O. Ribeira Sacra.


