
FICHA DE TRABALLO INVESTIGACIÓN PATRIMONIO 

CAMIÑO DE INVERNO 

 

 Nome do Monumento:  Igrexa de Pesqueiras 

 

 Fotos:   

 

 

 



 

 



 

 

 Estado de Conservación: Bó. 

 

Situación do monumento: (google maps)  Ubicada sobre unha 

ladeira do río Miño de gran inclinación e rochosa, dende onde se pode 

ver o embalse de Belesar. Pesqueiras (Santa María) Chantada 27516 
Lugo  42º 37' 49.6" N - 7º 43' 43.7" W 

 

 Interior: Dentro consérvanse pinturas murais do século XVI que 

inclúen escenas bíblicas diversas, como pasaxes referentes á 



resurrección dos mortos, á anunciación da Virxe, María co neno ou a 

resurrección de Cristo. 

 

Na escena da Anunciación fragméntase o tema para adaptala ao 
espazo, o que tamén sucede coa escena da resurrección. O xuizo 
final, impoñente e aterrador, espállase polo muro sur, e aquí intuímos 

o capricho manierista, que se mostra nas poses forzadas, casi 
teatrais, dos condenados; e o mal se manifesta en demos que levan 

mosquetes e teñen poses amenazantes. Todo é absorbido por unha 
boca demoníaca no lado do mal, fronte ao do ben, onde quen domina 
é San Pedro acollendo aos xustos. Cristo preside a escena sobre 

nubes celestiais flanqueado por anxos trompeteiros e a súa corte. 
Tamén o acompaña San Miguel loitando contra o dragón en clara 

alusión á loita do ben contra o mal. 
Algunha escultura, que con anterioridade estaba neste templo, non se 

atopa na actualidade no mesmo por non celebrarse culto nel. 

Exemplo desto son as tallas de Nosa Señora do Carme e nosa Señora 

do Rosario. Pero a verdadeira xoia escultórica do templo estaba 

na TALLA DE SANTA MARÍA DE PESQUERÍAS; totalmente 

románica, hierática e sedente, poseía un elevadísimo valor artístico.  

Perdeuse nun fatal incendio que asolou a iglesia nova de Pesquerías a 

onde fora trasladada. A igrexa sufriu tamén saqueos como o da pila 

bautismal prerrománica que desapareceu. 



 

 

 Exterior: A nave de planta rectangular, con ábside semicircular 

atópase dividida exteriormente en dous tramos con sólidos 

contrafortes. O frontis, parece ser remodelado en época posterior, 
pero conserva o seu campanario. No lenzo sur hai unha delicada 
portada con dobre arquivolta e dous pares de columnas. 



 

O ábside presenta un arco triunfal, columnas en distintas ordes, 

capiteis vexetais e imposta sinxela que discorre polo testeiro. Ten 
columnas adosadas e ventas con arcos de medio punto con capiteis e 
canecillos con motivos vexetais e xeométricos 



 

 



 

 

Non podemos deixar de mencionar os motivos decorativos de 

influencia mateana, como son os sogueados, perlados, botón e 

sarmentos. 

 

 Historia, breve resumo: No seu día esta igrexa foi un importante 

convento de monxas benedictinas, pechado no século XVI. O seu 

momento de maior dinamismo e prosperidade deu comezo arredor do 
1107. 

 

 

 Dato curioso: Pode que o nome desta igrexa monástica estea en 

relación cun arte de pesca bastante extendida no curso medio-baixo 

do río Miño, a “pesqueira”, ou tamén chamado “caneiro”. Esta técnica 

consistía en construír unha especie de muriños de pedra no río para 

crear corredores onde quedaran atrapados os peixes, nas redes 

dispostas para elo. Esta antiga técnica altomedieval é probable que 

tivera unha orixe romana. O peixe mais apreciado sería a lamprea. 

 

 


