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 Nome do Monumento:  Igrexa de Santa María de Nogueira 

 

 Fotos: 

 

 



 

 



 

 

 

 Estado de Conservación:  Bó estado. O feito de teren encalado os 

muros permitiu ademais conservar os frescos do interior na case súa 

totalidade. 

 



 Situación do monumento: (google maps) Lugar: A Eirexe. 

27515 Chantada - Lugo. Coordenadas: 42º 33' 23.0" N - 7º 42' 50.0" 

W ... 

 

 Interior: Encontramos un ciclo mural de gran formato e 

influencia italiana, enmarcado por franjas ornamentales de gran 

riqueza formal, con grutescos e decoración vexetal propios do 

gusto da época moderna. No muro norte da igrexa se 

representan o xuizo final. No muro sur, a resurrección de Cristo 

e unha representación da coronación de santa Maria. 

No arco de triunfo, a escena da anunciación á virxe, o Arcanxo 

Gabriel á esquerda e a Virxe á dereita. No centro un 

pantocrátor preside a escena entre nubes.  

 

 

 Exterior: Combina elementos da segunda metade do S.XII con 

outros do segundo terzo do XVIII, época na que sufre 

importantes reformas na fachada, que actualmente amosa o 

antigo rosetón románico e un campanario de formas barrocas. 

A igrexa, de unha sola nave, con arco triunfal e cabeceira 

cuadrangular, ten unha ventana de arco de medio punto 

posterior decorada O ábside  cúbrese cun tramo recto con 

bóveda de cañón e bóveda de arista. Na cabeceira, catro 

columnas levan decoración en capiteis e basas. 

 

 

 Historia, breve resumo: Fue construida na segunda metade do 

siglo XII e reformada no XVIII. É unha igrexa de base 

románica. 

 



 Dato curioso: Nesta parroquia da Ribeira Sacra sabían que 

había algunhas pinturas, pero solo se podían ver pequenos 

trozos. O branco dominaba nas paredes encaladas ás que 

asomaban unhas manchas que, pensaban, eran humidades. 

«Na idade moderna cubríronse de cal moitas igrexas e 

mosteiros, mesmo as paredes da catedral de Santiago. 

Normalmente, por razóns hixiénicas. Grazas a isto, as pinturas 

conserváronse debaixo coma se fose un xacemento 

arqueolóxico» 

 


