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Igreja de Santo Estevo

Foi mandada construir pelo mestre pedreiro de origem portuguesa Bartolomé de Nosendo,

que viria também a desenvolver outras obras importantes na região: a Colegiada de Xunqueira

de Ambía e o Mosteiro de Bon Xesús de Trandeiras. A sua datação está documentada como

“antes de 1520”, e seu estilo é gótico tardio.

Externamente, destaca-se a sua capa principal, inspirada na arte portuguesa do período

manuelino (variante portuguesa do gótico tardio, com in�uências mudéjares e renascentistas).

Espaço no qual podemos observar uma decoração baseada em motivos vegetalistas com a sua

máxima expressão nas �ores que adornam o arco exterior da porta. Ao �nal, uma imagem de

São Pedro é colocada no centro. Destaca-se também nesta fachada a esbelta torre sineira, que

na sua decoração remete para a arte românica. Por seu lado, a porta da parede norte replica o

estilo da principal, mas de forma mais simples. A sua ornamentação também é baseada em

vegetais, embora estejam erodidos.

No interior, observamos a altura do templo. As suas abóbadas são marcantes: canhão na nave,

estrela na abside e cruz no espaço entre as duas. A ornamentação utilizada nos capitéis das

colunas que decoram as paredes é também a base de plantas e folhas.

O destaque do interior é sem dúvida o seu retábulo. Obra de Francisco de Moure (importante

escultor galego da época), conserva a sua forma e disposição originais. De dois corpos, conta

com predela e sótão e três ruas. As esculturas que o adornam são de grande valor escultórico,

com grande realismo e anunciando o modo barroco de trabalhar. As imagens de São Pedro e

São Paulo são colocadas nas laterais do tabernáculo. No segundo corpo aparecem (da direita

para a esquerda e de frente) São Lourenzo, Santo Estevo e São Francisco. A coroar o conjunto,

uma provação, de menor valor escultórico, feita por um aprendiz do ateliê de Moure.

Após uma restauração em 2002, foram descobertas as cores originais do mesmo, bem como a

legenda “ano 1607” que seria a data de conclusão do retábulo. As pinturas da predela são

dedicadas a quatro santas: Bárbara, Apolônia, Catarina e Luzia (todas identi�cadas com

palmeiras e os símbolos de seus martírios) e quatro doutores da igreja: Ambrósio, Gregório

Magno, Jerônimo e Agostinho. Além disso, são pintadas duas cenas relacionadas com a vida da

Virgem: uma Anunciação (abaixo de São Pedro) e uma Visitação (abaixo de São Paulo), toda

esta �guração faz do retábulo uma obra excepcional, merecedora de reconhecimento pela sua

qualidade e preservação.

Por �m, o interior tem outras peças de interesse como as imagens de San Antonio de Pádua

(também obra de Francisco de Moure) e San António Abade, em tamanho natural. Destaca-se

também como são concedidos novos usos ao antigo portão que separa a nave da abside. Uma

parte fecha a grande pia batismal da nave norte e outra serve de pedestal para o púlpito de

leitura ou a imagem da Conceição.

Localização

Rúa da Igrexa, 44, 32693 Sandiás, Ourense .

Coordenadas:

42.11408774638626, -7.754659231026921

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Boa conservação. Para a sua visita, contate a

Câmara Municipal de Sandiás através do

telefone: 0034 988 465 001.
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