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Conjunto de São Pedro: igreja e árvores únicas

A igreja de São Pedro, no mesmo centro histórico de Bande, foi construída no século XVIII. É em

estilo barroco, mas, apesar disso, tem paredes simples e pouca decoração. A sua planta é de

cruz latina, com paredes robustas. As coberturas utilizam diferentes tipos de abóbadas:

abóbada de berço e cruz. No seu interior é possível ver diferentes altares e retábulos também

barrocos.

Do lado de fora, é delimitada pela reitoria, onde se pode ver um brasão que remete à igreja

pertencente ao mosteiro de San Salvador de Celanova. Ambos os edifícios são acompanhados

por carvalhos centenários. Todos os três estão listados no Catálogo de Árvores Únicas (senlleiras)

da Galiza por suas características. As suas alturas variam de 13´40m; 15m e 16’90m., com

perímetros entre 3´75m e 5´50m. Estima-se que tenham entre 200 e 300 anos.

Localização

Rúa San Roque, 49, 32840 Bande, Ourense

Coordenadas:

42.030446, -7.976212

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Os três carvalhos têm sua própria lenda. Diz-se que foram plantados por monges para ensinar

aos locais a melhor época para cultivar diferentes produtos. Fala-se que quando o carvalho do

meio �orescer é a hora de plantar as batatas. Em duas semanas, o colocado mais ao norte

�orescerá e será a hora de semear o milho. E por �m, o carvalho do sul dará a data para plantar o

feijão.

Informação de interesse

A praça onde podemos encontrar este conjunto

peculiar foi arranjada no início do presente

século. Vemos também uma fonte e um navio

de cruzeiro. Uma grande variedade de lojas e

restaurantes podem ser encontrados nas

proximidades.

O acesso é gratuito. Para visitar o interior da

igreja, deve-se levar em consideração o horário

de funcionamento dos cultos.

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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