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As três ermidas formam um triângulo simbólico, religioso e patrimonial no município de Lobios.

Situam-se em plena Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX)

Pode-se dizer que A mais importante é a ermida de Nosa Señora do Xurés. A sua história parte

de uma lenda relacionada ao aparecimento da Virgem em uma rocha do lugar. As vistas da sua

localização são magní�cas. Oferecem um belo panorama sobre o Vale do Rio Caldo, o Lima e

até a subida até à fronteira da Portela do Homem.

A capela é composta por uma nave única. Destaca o seu campanário com dois sinos e

encimado por uma cruz. De um de seus lados destacam-se dois grandes bolos de pedra. No

século XVIII, foi construído um camarim retangular nas traseiras da igreja. É maior que a própria

ermida e mais decorada que a capela.

O conjunto está de acordo com a construção posterior de um altar nos fundos para o�ciar a

Eucaristia ao ar livre. Tem também um cruzeiro, duas fontes e um belo bosque de carvalhos

onde se faz menção aos peregrinos todos os dias 15 de agosto, dia da festa da Virgem. As

semelhanças que guarda com a sua homónima portuguesa, Nossa Senhora da Peneda, fazem

aumentar e fortalecer as a�nidades entre os dois lados da fronteira.

Quanto à capela de São Bieito de Grou, situamo-la na freguesia do mesmo nome, na freguesia

da Carreira. É uma das devoções mais importantes do Limia. O edifício re�ete o carinho que se

tem pelo santo. A fachada é decorada com motivos barrocos como placas, volutas ou fogareiros

em forma de concha. Neste espaço vive uma escultura em pedra da padroeira do templo. No

interior, a imagem será repetida, mas desta vez em madeira. O teto interior é uma abóbada de

berço.

A ermida de Santa Eufemia está localizada na aldeia de Manín. Aqui encontra-se uma serra com

o mesmo nome, onde as crónicas contam e recordam os vizinhos, que foi onde apareceu o

corpo do santo no século XI. Segundo a lenda, foi uma pastora que cuidava das suas ovelhas no

local, que encontrou, entre algumas rochas, uma mão com um anel de ouro. Ela terminou com

o anel, mas ao mesmo tempo �cou sem palavras. Assim que pôde, deixou claro ao pai que isso a

levara a devolver as joias. Naquele momento, uma voz lhes disse que o corpo do santo estava

enterrado ali. Eles perceberam o aviso e desenterraram o corpo e o transferiram para uma

capela próxima, nos limites dos bispados de Ourense e Braga. Ali repousaram até ao século XII,

quando D. Pedro Seguín foi bispo de Ourense, e foi organizada a transferência dos restos

mortais para a catedral de Ourense. Do lado português não o viam com bons olhos pelo que

disputaram os restos. Eles concordaram que era por acaso que eles decidissem para onde ir:

colocaram os restos mortais em uma carroça puxada por bois e esperaram que eles

começassem a andar. Os bois foram para Ourense, deixando lá os restos mortais do santo. Hoje

repousam em um dos lados do altar-mor da Catedral de San Martiño, na capital.

Localização

Nossa Senhora do Xurés

Coordenadas:

41.86743442784384, -8.092293292791005

Ver em Google Maps

Informação de interesse

A visita é gratuita e o acesso é diferente para

cada uma delas. Para a visita fora do horário de

missas e romaria recomenda-se contatar no

telefone 0034 988 448 000.

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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São Bieito de Grou.

Coordenadas:

41.95676259259423, -8.076507913321995

Ver em Google Maps

Santa Eufémia

Coordenadas:

41.88406799480658, -8.123112529468264

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

A origem da Capela de Nossa Senhora dos Xurés parte de uma aparição da própria Virgem num

rochedo local. Ela pediu para os moradores construírem um eremitério lá. Eles, preenchidos

pelo pedido, iniciaram a sua construção sem avisar o bispado de Ourense. Em meados do

século XV, quando esta notícia chegou aos ouvidos do prelado, Pedro de Silva, ele ordenou uma

investigação sobre o ocorrido. Após a pesquisa, ele deu sua aprovação para as obras, mas

estabeleceu que as esmolas coletadas na ermida seriam divididas em três partes. Essas partes

iriam para as relíquias de Sta. Eufemia, e de fato apareceram na cidade vizinha de Manín. Outra

para as despesas da própria ermida de Xurés e a terceira para o eremita que a cuidou.

Segundo o escritor, falecido em janeiro de 2021, José Lamela Bautista, há uma lei local não

escrita que diz que os sinos da capela devem ser tocados, como um costume piedoso toda vez

que se sobe ao santuário. A explicação que ele relata é que com seu som ele exorciza todas as

forças do mal escondidas nos cantos das montanhas.
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