
 

 

 
Un decembro con viño da D.O. Ribeira Sacra 

 
 
A D.O. Ribeira Sacra pechaba este martes o concurso de fotografías organizado en 
Facebook, De que che gusta acompañar o teu Ribeira Sacra?. Durante a primeira 
quincena de mes a D.O.Ribeira Sacra quería coñecer de que lle gusta acompañar os 
seus viños ao consumidor, unha comida especial, unha persoa, unha película, unha 
paisaxe, un lugar, unha afección,…  
 
As fotos participantes acompañaron o seu viño de Ribeira Sacra, principalmente, de 
comida, tamén houbo acompañamentos literarios e de paisaxe. As fotos participantes 
publicáronse na páxina de Facebook da D.O. Ribeira Sacra cos hastags 
#elvinodeestanavidad #oviñodestenadal #EstaNavidadpideRibeiraSacra 
#RibeiraSacracon #GústameRibeiraSacracon  
 
As 3 fotos que máis “Me gusta” recibiron antes das 20.00 do día 15 de decembro son 
as fotos premiadas neste concurso que pretende tamén incentivar a visita ao Roteiro 
do Viño da Ribeira Sacra. Así os premiados son:  
 

• Sonia López Rivera de Sober. Caixa de 6 botellas do viño da D.O. Ribeira Sacra 
+ Comida ou cea (para dúas persoas) nun restaurante da Ruta do Viño de 
Ribeira Sacra.  

• María del Carmen Galiñanes Bouzas de Vilagarcía de Arousa. Caixa de 3 
botellas de viño da D.O. Ribeira Sacra + Promocionais da D.O. + Aloxamento 
dunha noite e almorzo (para dúas persoas) nun establecemento do Roteiro do 
Viño de Ribeira Sacra.  

• Luís Taboada de Lalín. Caixa de 3 botellas do viño da D.O. Ribeira Sacra + 
Visita guiada a adega (para dúas persoas) da Ruta do Viño de Ribeira Sacra 
con cata completa dos seus viños. 

 
 
A D.O. Ribeira Sacra continuará a súa presenza en redes sociais cos vídeos de Nadal 
das adegas. Este 16 de decembro as adegas da D.O. Ribeira Sacra comezan a 
felicitarnos o Nadal e mostrarnos os seus desexos para o novo ano 
 
 
 
 



 
 
 
 
E este xoves 17, a partir das 19.00, a catadora Mercedes González, ofrece a segunda 
das catas virtuais: Ribeira Sacra, O Viño deste Nadal; catas que se seguirán 
desenvolvendo en xaneiro. Os viños que se catarán o día 17 son: 
 

• Finca Cuarta Godello 2019 de Rubén Moure 
• Brandán Godello 2019 de Algueira 
• Décima Mencía 2019 de José Manuel Rodríguez González 
• Casa Moreiras Mencía 2019 de Casa Moreiras 
• Adega dos Beizos Mencía 2019 de Óscar González Rodríguez 
• Mouro Mencía 2019 de Belarmino Compañía de Vinos 
• Rectoral de Amandi Mencía barrica 2017 de Rectoral de Amandi 
• Muras do Fortes Mencía 2019 de J. Antonio Fortes López 
• Saíñas Mencía 2019 de Javier Fernández 
• Sete Tolos Barrica Mencía 2017 de Víctor Manuel Rodríguez. 

 
Ademais das distintas actividades da Campaña de Nadal, a D.O. celebra este venres, 
18 de decembro, ás 13.00 h a entrega de premios da última edición do “Mondial 
deas Vins Extremes”, que se celebraba no Val italiano de Aosta, en agosto. Nesta 
ocasión a D.O. Ribeira Sacra presentaba 64 mostras, 53 de tintos e 11 de brancos, 
pertencentes a 36 adegas. 
 
 
 
 
Desde o CRDORS aproveitamos a ocasión para trasladarvos os nosos mellores desexos para 
este Nadal e para un 2021 que esperamos sexa ilusionante e siga traendo recompensas para 

Ribeira Sacra. 
 

 

 

 
Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra 

Comercio 6/8 Monforte de Lemos (Lugo) · 27400 · España 
Teléfono: (+34) 982 410 968 Fax: (+34) 982 411 265 

Comunicación: Marta 698 167 991 
Email: comunicacion@ribeirasacra.org 

 


