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A Clamadoira

Esta pequena ermida está localizada na colina do mesmo nome. Uma elevação de onde

podemos obter um panorama imbatível do vale das Conchas, sendo o espaço escolhido para a

celebração de uma romaria. O local tem várias mesas, uma fonte e um lindo cruzeiro.

A peregrinação em honra da Virgem é celebrada todos os segundo domingo de setembro.

Alguns meses antes, em maio, celebra-se a “Baixada da Clamadoira”, ou seja, a transferência da

Virgem para a igreja de San Pedro de Muíños, imagem que foi recuperada em agosto e

devolvida à capela para a peregrinação até o ano seguinte.

Com a construção da barragem, os caminhos foram perdidos e a distância até o topo da

montanha multiplicou-se. Ainda assim, ela não perdeu seguidores que fazem a peregrinação

anual à festa em honra da Nossa Senhora. Todo o enclave está rodeado de carvalhos, seis deles

centenários, propostos há uma década para integrar o Catálogo de Árvores Únicas da Galiza, um

processo ainda por resolver.

A construção da igreja data do século XVIII. Foi construída com granito como material principal.

Tem planta rectangular e nave única. A área da abside é mais alta que a nave. Do lado de fora,

destaca-se o campanário com decoração de volutas na parte inferior e um óculo sob a cruz. A

cabeça é encimada por pináculos como ornamento.

Na fachada principal encontra-se a porta de entrada e duas pequenas janelas laterais. No

interior encontra-se um retábulo policromado com colunas coríntias.

Localização

Lugar Barrio, 34, 32898, 32898, Muiños, Ourense.

Coordenadas:

41.94683995187634, -7.987626941138356

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Os moradores contam que no local onde se encontra a capela, os paroquianos costumavam

reunir-se para pedir a defesa dos mouros. Conta-se também que durante as pausas do trabalho

no campo, os camponeses entregavam-se à Virgem, pedindo a sua bênção, sentindo-se

olhados por ela da sua torre de vigia da Clamadoira. Na novena dedicada a ela, cantam: “Acenda

nossas lâmpadas, Senhora, antes que a escuridão transforme a esperança em feridas e

transforme a fé em geada” com o belo hino do poeta Manolo Blanco Luis.

Informação de interesse

O acesso ao exterior é gratuito. Para uma visita

ao interior, recomenda-se observar o calendário

de ofícios e da própria romaria.

Mais informações estão disponíveis:

– No site da Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês – Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/en

– No site das Portas do Xurés (Rede de Portas

da Parte Galega da RBTGX):

http://portasxures.es/index.php/gl/
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