
FICHA DE TRABALLO INVESTIGACIÓN PATRIMONIO 

CAMIÑO DE INVERNO 

 

 Nome do Monumento:  Igrexa do Convento 

 

 Fotos:   

 

 



 

 Estado de Conservación: Bó. 

 

 Situación do monumento: (google maps)  Lugar Quintela, 31, 27519 

Chantada, 42º 36' 05.0" N - 7º 45' 47.9" W  

 

 Interior: No interior da nave consérvase unha peza dunha antiga 

ventá prerrománica reutilizada para o mesmo fin. Sen embargo, o 
muro sur está totalmente oculto por a fábrica do mosteiro, 

actualmente propiedade privada. 

Cabe destacar o retablo do siglo XVI de estilo renacentista 
(manierista), que está no seu interior. Nel está a figura de San 

Salvador flaqueado por dous medallóns e San Pedro. Na súa base 
escenas da infancia do Cristo: Epifanía e Natividad. 

 

 

 

 Exterior: A igrexa presenta planta con nave única e cabeceira 

semicircular o exterior e poligonal ao interior, esta encóntrase 
parcialmente oculta pola sacristía que, o mesmo tempo, protexe 

numerosos canecillos no seu interior. 

No ábside abrense tres ventás completas e decoradas con capiteles 
vexetais e zoomorfos. No oleiro encontramos variedade de decoración 
nos seus canes con varias representacións de Sansón desquixando o 

león, demonios en diversas posturas, un becerro, etc. 



Pero, os elementos máis característicos son os capiteis, donde se 
dispoñen grifos e cuadrúpedos que comparten cabeza. Este motivo 
tamén o hai noutras igrexas da comarca. 

 

 

 Historia, breve resumo: A igrexa de San Salvador de Asma  

pertenceu a un dos mosteiros máis importantes da Ribeira Sacra 
durante a Idade Media. 

A finais do siglo IX Don Ero Ordóñez e a súa Dona Adosinda fundan o 
mosteiro benedictino dúplice (monxes e  monxas )de San Salvador. 
Posteriormente, numerosas doazóns incrementan o patrimonio de 

dito cenobio que, finalmente no 1073 será entregado o abad Aloyto e 
aos seus monxes. 

A pesar de contar coa protección real, San Salvador era con 
frecuencia desmantelado por nobles da zona, como Vasco Gómez de 

Seixas, señor de Chantada. 

En 1496 o mosteiro é incorporado á congregación de San Benito de 
Valladolid. A súa fábrica remodélase totalmente nos séculos XVII e 

XVIII, do mesmo modo ca fachada do templo. 

 

 

 Dato curioso: No ano 2017 o convento foi posto en venta a través 

de un anuncio no Facebook, que rezaba así: “O convento de 

Chantada está en venta, e toda a súa propiedade ou parte. 

Escóitanse ofertas. Xente seria. Absterse curiosos”. A pesar dos 

esforzos do Concello non se puido declarar ben de interese cultural 

todavía e polo tanto o nivel de protección que ten permite anécdotas 

como esta. 

 


