
Igreja de Santa Maria a Real

Igreja de Santa Maria a Real

Esta igreja é declarada Sítio de Interesse Cultural e representa a mais alta expressão da arte

barroca na Galiza. Localiza-se na capital do concelho de Entrimo. Originalmente, a paróquia

era dedicada a São Salvador. Seria mais tarde quando passou a se chamar Santa Maria.

Tratava-se de posse real segundo consta de um litígio registado entre o primeiro Conde de

Ribadavia, Bernardino Vinha, e os vizinhos de Entrimo em 1502.

Pascual Madoz, um político liberal espanhol, escreveu no �nal do século 19 em seu dicionário

geográ�co que a igreja de Sta. María de Entrimo “é uma das melhores da província pela sua

solidez, capacidade e beleza”.

Foi construída no século XVIII, embora a obra �nal responda a várias fases de construção. Há

notícia nos livros paroquiais de que as obras começaram em 1708. Elas permaneceriam

ininterruptas até 1711. Então eles se dilatariam no tempo até o �m. A torre sineira tem uma

inscrição que data de 1727.

O prédio é grande. Tem planta em cruz latina e três naves. O seu tamanho signi�cava que eles

tiveram que expandir o local onde ela �ca. Uma queda separa o templo da reitoria que é salva

por uma bela escadaria. Diante disso, uma provação que fecha a Via Sacra que circunda o

recinto.

A fachada principal da igreja é marcante pela sua grande obra. Parece um retábulo de pedra.

O seu desenvolvimento escultural é esplêndido. A rodear a porta que dá acesso ao interior,

três pares de colunas, caneladas e salomónicas. A decoração deste espaço é feita com

elementos vegetais. Na parte superior do corpo ergue-se o nicho central com a imagem de

Maria em atitude de oração, sobre um trono de anjos e coroada por dois querubins. Acima

dela, no terceiro andar, outro grupo escultórico formado pelas imagens da Santíssima

Trindade. Eles usam uma coroa, aludindo à coroação da Virgem.

No sótão, como frontão, ergue-se o brasão de Castela e Leão e sob um frontão quebrado

coroado com pequenas estátuas de anjos tocando instrumentos de corda.

Este conjunto principal da fachada tem vinte e duas colunas, nenhuma outra igreja tem

tantas. As portas laterais também são decoradas em forma de retábulos, mas de forma mais

simples. Destacam-se São José e o Menino Jesus, acompanhados por seis colunas.

A tampa esquerda lembra outros monumentos barrocos e não tem ligação com os dois

anteriores. A decoração é semelhante à de qualquer monumento da época na cidade de

Santiago de Compostela, podendo ter alguma semelhança com a Igreja do Carmo no Porto.

Assim, são utilizados pilares e não colunas; frontão com volutas e nicho que acolhe a �gura de

Cristo Rei.

Neste mesmo lado encontramos a torre sineira do templo. O seu interior é articulado em três

naves separadas por pilastras. As coberturas são de abóbada cruzada. Destacam-se os altares

e as imagens que acolhem com as suas cores originais, recuperadas há alguns anos.

Informação de interesse

Livre acesso ao exterior, facilmente acessível

de carro. Os horários ocupacionais devem ser

observados para a visita do interior.

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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Localização

Estrada a Queguas, 60, 32860 Entrimo, Ourense

Coordenadas:

41.934283867213864, -8.120502866534101

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

O etnógrafo e estudioso do folclore galego, Xaquín Lorenzo, coletou uma canção sobre o

templo:

“Santa María de Entrimo

  tan alta se foi a pór

  para tocalas campanas

  o domingo do Señor”
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