
fEsTa dA VeNdImA
dO SaViñaO

17 E 18 SEtEmBrO
A DEvEsA, EScAiRóN

O SAvIñAo (luGo)

PArTiCiPaNtEs

AdEgAs
Adegas Moure
Pilares de Belesar 
S.A.T Virxe Dos Remedios
José Luis Perez Perez
Adega Gozo 
25 Lumes 

ArTeSaNÍA
Coiro
Artesanía en madeira
Bisutería
Cosmética natural

ObRaDoIrOs iNfAnTíS
Anxo Moure “O Carballo con Botas”
“A escola do Sr. Gato”
Velaísca Animación

ObRaDoIrO De cAtA De uVaS E ViÑoS
Vinosacra 

GaStRoNoMÍA
Queixos
Embutidos
Doces, marmeladas, mel.
Empanadas
Pan artesán
Restauración
Food trucks

orGaNiZa COlAbOrA

VEn a dIsFrUtAr dA 
FEsTa dA veNdImA Do SAvIñAo!
Os días 17 e 18 de setembro, O Saviñao acollerá a 1ª Edición 
da “Festa da Vendima do Saviñao 2022”, unha proposta 
fresca e diferente cun amplo programa de actividades que 
xiran en torno ós labores típicos da vendima, o viño, a 
gastronomía e o folclore.

Un espectáculo que se celebra nun entorno natural como é 
o da Devesa no corazón do pobo de Escairón, que ofrece ao 
visitante a posibilidade de disfrutar dos viños das ribeiras 
do Miño, da súa gastronomía e das súas tradicións.

UNhA FeStA PaRa oS SeNtIdOs!
A “Festa da Vendima do Saviñao 2022” é un evento dirixido a 
público de todas as idades, onde descubrir e sentir a 
Ribeira Sacra a través da súa paisaxe, gastronomía, 
tradición e artesanía local, con oficios centenarios como o 
de cesteiro, en perigo de extinción.

As BacoRutas achegaranos a estos viñedos a beiras do río 
Miño situados en fortes pendentes onde se cultivan as 
nosas uvas. Unha experiencia única para sentir o vertixe da 
nosa “viticultura heroica”.

Ó longo da xornada, o bosque da Devesa, acollerá 
actuacións musicais os días 17 e 18 de setembro. Excelente 
escenario para amosar o talento de agrupacións musicais 
con propostas que van dende o baile tradicional ata a 
música galega de vangarda.

Os días 17 e 18 de setembro os viños da D. O. Ribeira Sacra, a 
gastronomía e o folklore, serán os auténticos protagonistas 
unindo tradición e historia e no que o visitante vivirá unha 
experiencia inesquecible. 

UN EvEnTo dIfErEnTe e dIvErTiDo pArA ToDa a fAmIlIa



AcTuAcIÓNs mUsIcAiS

PrOgRaMa

SáBaDo 17 De sEtEmBrO

13:00 - ChArAnGa dE ViLaLbA
Creamos unha forma diferente de diversión musical, móvete 
cos teus temas favoritos versionados dunha forma diferente e 
divertida.
 

SábAdO 17 dE SeTeMbRo
12:00 - Apertura da Festa da Vendima
12:30 -  Inauguración da “ Festa da Vendima do Saviñao 2022”  
13:00 – Actuación da Charanga de Vilalba
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca
13:30 a 14:30 - Obradoiro de Cata de Uvas e Viño
16:00 a 17:00 - Actuación da Charanga de Villalba
17:00 a 18:00 - Obradoiro “A escola do Sr. Gato” 
21:00 - Actuación de Susana Seivane
23:00 - Actuación de Luar na Lubre
00:30 - Peche de stands

DOmInGo 18 De sEtEmBrO
11:00 - Apertura de stands
11:30 - Presentación de Actos. Pregoeiro
12:00 - Actuación teatral de Platea Lúa con “Contos do Saviñao”
12:30 - Bendición das Uvas e dos Campos. Misa Oficial. Pisa de 
Uvas
13:30 - Nomeamento de “Damas e Cabaleiros da Orde da 
Mencía” 
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca
14:30 - ctuación da asociación Cultural Donaire 
15:00 a 16:00 -  Taller de Cociña en Vivo
16:30 - Actuación do grupo Tátara Trío
17:30 a 18:30 - Obradoiro de Contacontos “O Carballo con Botas”
18:30 - Actuación do grupo de gaitas Os Tarabalos do Saviñao
21:00 - Actuación de De Vacas 
23:00 - Peche de stands 

SábAdO 17 dE SeTeMbRo
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca
17:00 a 18:00 - Obradoiro “A escola do Sr. Gato”
 

DOmInGo 18 De sEtEmBrO
13:30 a 14:30 - Animación Velaísca
17:00 a 18:00 - Obradoiro Tradicional. “O Carballo con Botas”

SábAdO 17 - BAcOrUtA  "viñeDoS, hIsToRiA E O RíO miño" 
Ás 10:30h sairemos de Escairón para visitar o Ecomuseo de 
Arxeriz onde nos espera unha visita pola historia do Concello do 
Saviñao. Dende aquí, partiremos hacia a adega Abadía da 
Cova, para visitar a adega e facer unha cata onde comparten 
protagonismo os viñedos e o mirador do Cabo do Mundo.  A 
continuación achegarémonos á praia fluvial da Cova, onde 
faremos un percorrido en canoa acompañados dun monitor 
para disfrutar da fermosa paisaxe do río Miño.

DOmInGo 18 - baCoruTa "roMaNoS, vEnDiMa e o río MIñO" 
Ás 10:00h sairemos de Escairón hacia a parroquia de Diomondi, 
para facer o roteiro dos Codos de Belesar. Unha fermosa ruta de 
viñedos de 40’ por unha antiga calzada romana. No pobo de 
Belesar, visitaremos a adega Pilares de Belesar, onde 
cataremos os seus viños. Dende aquí, dirixímonos á Praia da 
Cova e tomaremos unha zodiac polo río Miño, dende onde 
poderemos ver de cerca os bancais da nosa viticultura de 
montaña e a vendima, xa que se atopan en plena faena.

Previa reserva nos teléfonos 672 25 16 85 / 638 04 44 43 ou no 
enderezo electrónico eventoscosadedos@gmail.com 

Todas as Bacorutas parten da praza do Concello en Escairón. O 
Saviñao.

Ao lOnGo dA XoRnAdA…

NA DEVESA DE ESCAIRÓN

13:30 a 14:30 - Obradoiro de cata de uvas e viños *

ObRaDoIrO De cAtA De uVaS E ViÑoS
sábAdO 17  NO STAND MULTIUSOS

15:00 a 16:00 - Obradoiro de cociña en vivo *

ObRaDoIrO De cOcIÑA En vIvO
DoMiNgO 18  NO STAND MULTIUSOS

* Aforo limitado a 30 persoas en cada obradoiro. 
Previa reserva nos teléfonos 672 25 16 85 / 638 04 44 43 ou no 
enderezo electrónico eventoscosadedos@gmail.com

bAcOrUtAsPArA SeNtIr... O miño...

ObRaDoIrOs iNfAnTÍSPaRa oS MÁIs cAtIvOs...

21:00 - SuSaNa sEiVaNe
Creo que os gaiteiros se fan con moito 
interese, paixón e estudo, pero ademáis, 
mellor se nacen gaiteiros, neste caso, gaiteira, 
rompendo moldes. Ela di que os gaiteiros e os 
rockeros teñen moito en común: unha 
filosofía, unha forma de ser.
 

23:00 - LuAr nA LuBrE
É considerado o grupo de música folk máis 
destacado da península. Asímesmo, 
participaron nos máis importantes festivais 
de World Music xunto con artistas como Bob 
Geldoff, Mike Oldfield, Waterboys ou The Corrs. 
O seu último traballo, “Camiños da fin da 
terra”, é unha aproximación aos movementos 
que conformaron a identidade galega e 
celta.

DoMiNgO 18 dE SePtIeMbRe

14:30 - AsOcIaCiÓn cUlTuRaL DoNaIrE
Grupo composto por xóvenes que tras anos 
na escola amosan nas actuacións o 
donaire, riqueza e variedade da nosa 
música e a nosa danza popular, 
conservando e difundindo o legado cultural 
que lles foi transmitido polos seus maiores.

16:30 - TÁTaRa tRíO
Tátara Trío é unha banda de música tradicional e folclórica. As 
pezas que compoñen o repertorio son moi vivas e alegres.

18:30 - GRuPo dE gaItAs OS taRaBeLoS Do SAvIñAo
Está formado por unha ducia de gaiteiros e percusionistas de 
ambos sexos e levan dende anos facendo florecer a música 
popular galega.

21:00 - De vAcAs
“Harmonías cálidas e guitarra colorida, 
unidas ao son do matraquillo cando é 
preciso, luces e coidada posta en escena. 
Seguen amosando a súa querencia polas 
autoras galegas como Marta Sánchez, 
Rosalía de Castro ou Enrique Igrexas.”

aDuLtOs
25€

NEnOs
15€


