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A capela da Nossa Senhora do Viso situa-se no Monte d’O Viso (Serra do Leboreiro), de onde se

avista grande parte da Baixa Limia. Localiza-se muito próximo da fronteira portuguesa por

Castro Leboreiro.

A ermida situa-se a 852m de altitude ocupando o monte em que a crença popular diz que

existia uma antiga aldeia forti�cada. Conserva vestígios românicos: um arco semicircular e a

inscrição “ERA MCCCXL” provavelmente alusiva à data da construção. No entanto, a referência

mais antiga sobrevivente é do século XVII.

A sua situação trouxe brigas várias vezes na história. A primeira, em 1693, quando os párocos de

Sta. Comba de Bande e S. Vicente de Lobeira litigaram sobre os direitos do santuário. A

resolução veio dois anos depois, ditando que a ermida devia ser mista entre Lobeira e Sta.

Comba.

O segundo julgamento terá lugar no �nal do século XVIII. A fervorosa devoção à virgem deu

origem a uma irmandade “Irmãos da Venerável e antiga irmandade de Nossa Senhora do Viso”.

Ela tinha um “mordomo” que se encarregava das chaves da capela e cuidava de sua

manutenção. Esta Irmandade quis fazer uma procissão desde o local até Sta. Cruz de Grou, mas

o pároco da Lobeira recusou. A sentença deste julgamento não foi proferida. Renunciando o

pároco de Sta. Comba tendo seus direitos, Lobeira impôs sua autoridade à Irmandade,

causando o seu desaparecimento.

A fachada que hoje vemos é fruto de uma remodelação no período barroco (1741), sendo

também a porta e o fogão que alberga a imagem da Virgem.

Tem planta rectangular, ábside com sacristia e capela anexa do século XVIII.

No interior podemos ver dois retábulos dedicados à Virgem e ao Santo Cristo. A imagem de

Nossa Senhora é o chamado “de vestir”, tem apenas as mãos e o rosto esculpidos. Data do �nal

do século XIX.

As romarias do “Viso Grande” (Domingo de Pentecostes) e “Viso Pequeno” (8 de setembro) são

celebradas em torno do santuário.

Localização

Igreja de Nossa Senhora do Viso

Coordenadas:

41.97748, -8.02635

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

O sino menor data de 1860 e lê a inscrição “olhe para mim e deixe-me“.

Informação de interesse

Você pode caminhar ao redor da igreja, que é

facilmente acessível de carro. O templo

geralmente está fechado fora dos dias de culto.

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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