
Românico de

Vilar de Lebres

Românico de Vilar de Lebres

Pertencente ao município de Trasmiras, a igreja de São Salvador encontra-se atualmente

distante das aldeias, sendo Vilar de Lebres o núcleo mais próximo a poente.

É um exemplo perfeito do românico rural, tão típico na zona fronteiriça. Acadêmicos agora

propõem a data da sua construção nas primeiras décadas do século XIII (1220-30) Referem-se a

ele como uma obra do românico tardio.

Na fachada poente encontramos a porta principal decorada com elementos típicos do estilo,

podendo observar-se arquivoltas semicirculares decoradas com motivos vegetalistas. Estes

arcos assentam numa linha, designada por “imposta”, que neste caso é decorada com cruzes

inseridas em círculos.

Igualmente únicos são os capitéis ornamentados com �guras de animais e plantas à direita e à

esquerda da porta principal. As paredes laterais da nave são lisas e largas. A única decoração

que apresentam é a base de bolas, sob o teto. A abside, por outro lado, tem um programa

decorativo mais amplo. Podem-se observar os enigmáticos canzorros (�guras em pedra que

saem da cornija) Entre esta amostra escultórica, portanto, tão característica do estilo,

encontramos �guras antropomór�cas, animais, plantas…

No interior é possível ver o seu pequeno tamanho e como o muro superou o vão, tornando-se

uma igreja muito escura. No �nal do conjunto, e de época posterior (século XVII), surge um

típico campanário. À volta da igreja, e por cima do átrio, forma-se o cemitério paroquial, como é

habitual em muitas das igrejas rurais da Galiza e do norte de Portugal.

Localização

32695 Vilar de Lebres, Ourense

Coordenadas:

41.98987990928775, -7.615129492015138

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Boa condição. A visita externa é gratuita. Para

visitar o interior, faz falta adatar-se ao horário

litúrgico,   necessário contatar a Câmara

Municipal de Trasmiras através do telefone

0034 988 445 000.
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