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 Nome do Monumento:  Peto das Ánimas de Belesar 

 

 Fotos:  

 

 

 

 

 



 

 Estado de Conservación : Moi bó estado. 
 

 

 Situación do monumento: (google maps)  Belesar 

Pueblo, s/n 

27540  O Saviñao – Lugo. 42º 41' 42.0" N - 7º 42' 09.0" W 

O feito de estar localizado nun cruce de camiños ten que ver 

coa idea de que aquí moraban os mortos que non eran admitidos 

no camposanto por diversos motivos, por iso as encrucilladas eran 

lugares temidos nos que se adoitaba poñer algún símbolo 

relixioso. 

 

 Interior: No seu interior ten  como un peto para introducir limosnas. 

A limosna, ademais de monetaria podía ser en forma de  flores, cera, 

patacas, millo ou aceite. 

 

 Exterior : Os petos de ánimas, os cruceiros e os hórreos son os tres 

referentes do que poderíamos chamar os monumentos de arte menor 

da arquitectura rural de Galicia. Consta de un pilar co peto incluido e 

unha hornacina superior que alberga as representacións. Poucas 

veces atopamos un peto de ánimas tan historiado, adaptado ó lugar 

onde se instalou e tan senlleiro na forma de representar o purgatorio 

como lugar de paso e non de condena. Un peto no que prevalece a 

vida sobre morte, e esta non é máis ca un transo a un estadio mellor. 

Nel podemos distinguir catro estadios: a terra, o Purgatorio, o camiño 
da Gloria e a Gloria. 

 
 

     A Gloria está no cume dunha figura que pode representar a árbore 

da vida, que se abre con dúas ramas, nas que, se no medio vemos á 

Virxe do Carmo co seu escapulario, na da dereita está Deus Pai e na 
da esquerda Cristo. Na parte inferior represéntanse as cousas e 
labores do día a día, xente rezando ou traballando. 
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  No centro, no que semella unha barca de dúas proas, da feitura das 

usadas nesta parte de Galicia para cruzar o río, están as figuras das 
ánimas do purgatorio de pé, dispostas á viaxe final, e sobre elas, 

saíndo das ramas das árbores outras figuras que as recollen, que lles 
axudan a subir desde a barca ó cume da árbore que representa a 

Gloria. 
 

 

 

 Historia, breve resumo: os petos de ánimas son esas pequenas 

capelas que se encontran polo xeral nos camiños e encrucilladas para 

honrar  as ánimas que esperan a sua liberación no purgatorio en cuya 

hucha o peto depositan os fieles as suas limosnas para financiar as 

misas que axuden a levalos o  ceo donde, a  gloria, intercederán por 

os benefactores. 

 Estes sinxelos monumentos obra dos canteiros locais se xeneralizan 

a partir do século XVII e suelen estar decorados  cunha 

representación das pobres ánimas sumerxidas en lenguas de lume i 

en actitude suplicante, de cara ao seu intercesor que suele ser un 

santo, San Antonio, por ecemplo, un bispo ou a Virxe do Carmo, 

entre outros. Neste caso a figura do Santo desapareceu. 

A figura que os costea é un feligrés ou os veciños do lugar. 

 

 Dato curioso: Coa construcción do embalse de Belesar, o antigo 

pobo quedou asolagado baixo as augas do Río Miño, antes de que iso 

ocurrise, o peto foi trasladado á parte baixa da nova igrexa. 
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