


INTRODUCIÓN
O material didáctico presentado foi deseñado por Xeitura 
S. Coop. Galega co obxectivo de achegarlles o Patrimo-
nio Histórico Artístico do Camiño Mozárabe ao seu paso 
polos concellos de Allariz, Baños de Molgas, Maceda e 
Xunqueira de Ambía aos máis cativos e non tan cativos. 
Realízase dentro dun  proxecto  conxunto con Aira edi-
torial e o programa Xacobeo 2021, da Xunta de Galicia, 
e pretende ser unha ferramenta de apoio para a aprendi-
zaxe e descubrimento do Camiño Mozárabe de Santiago 
e do patrimonio asociado a este  unha vez rematada a 
lectura do cómic: Carriandola, as abraiantes  aventuras de 
Mariña de Aloysius e Simón Blanco. 
Conta asemade, coa colaboración de Punto e Coma, o 
GDR-10 Limia-Arnoia e os Concellos de Maceda e Baños 
de Molgas.
OBXECTIVOS 
•	 Ensinarlles aos nenos e nenas a descubrir, coñecer e valorar o patrimonio histórico, artístico e inmaterial do 

camiño cara a Santiago de Compostela ao seu paso pola provincia de Ourense. 
•	 Fomentar unha actitude crítica e participativa respecto á defensa e  preservación do noso patrimonio.  
•	 Presentar o cómic como recurso educativo para o coñecemento histórico: a propia fórmula de cómic facilita a 

comprensión, axuda coas imaxes e neste caso a temática empregada atrae e fomenta o imaxinario de cada lec-
tor/a facendo así máis doada a interpretación. 

DE QUE SE COMPÓN A GUÍA?
O material presentado a continuación componse de dous documentos que se complementan entre si: 

 FICHA DO EDUCADOR/A
 Documento para facilitarlle ao docente a información sobre o patrimonio artístico, histórico ou cultural. 
 Orientar sobre o procedemento que seguir para poder realizar as actividades de investigación ou traballo.
 PROPOSTAS DE INVESTIGACIÓNS OU TRABALLO
 Ferramentas para traballar só ou en grupo (alumnos/as) ou grupos familiares. 
 Facilítanse as ligazóns ou bibliografía precisa para realizar as investigacións ou actividades.



Definición:		O	Camiño	Mozárabe	utilizábano	os	cristiáns	que	vivían	nos	reinos	musulmáns	para	enlazar	coa	Vía	da	Prata	ata	
Santiago de Compostela. No  813 atópanse as reliquias do Santiago Apóstolo, tras converterse en defensor da fe cristiá fronte 
ás invasións árabes. Os cristiáns que vivían en territorio musulmán (mozárabes) peregrinan ata Compostela aínda a risco da 
súa vida, aumentando ditas peregrinacións nos intermitentes períodos de paz entre o norte cristián e o sur musulmán. 
O itinerario seguido desde os territorios de Al- Andalus (Andalucía) seguía as vías de comunicación establecidas en tempos 
dos	romanos.	Mozárabes	chegados	de	Almería,	Granada,	Málaga	ou	Jaén	confluían	en	Córdoba	para	continuar	dende	alí	pola	
importante vía de comunicación cara a Mérida.
Será no século  XII cando  Santiago  de Compostela se converta nun gran centro de peregrinación en toda a Europa cristiá 
dende onde comezan a chegar  peregrinos para venerar o  lugar do sepulcro, denominado Campus Stellae.  Neste mesmo 
século escríbese o Codex Calixtinus, libro fundacional do ideario xacobeo. 

Webgrafía para consultar e ampliar información: 
•	 https://www.caminodesantiago.gal/gl/inicio 
•	 http://www.caminomozarabedesantiago.es/guia.php

PARA TRABALLAR E INVESTIGAR

Un reto: Propóñoche facer o camiño pero sen ir a Santiago, atréveste? Podes 
facelo só ou en conxunto coa túa familia ou amigos sen saír da casa ou do centro 
escolar, da aldea, da cidade . Como?  
 1. Primeiro descarga no dispositivo móbil unha APP libre que conte os pasos e  
ou distancias (un podómetro)  
	2.	O	camiño	mozárabe	é	un	dos	máis	 longos.	Elixe	e	planifica	as	 túas	etapas,		
dende Sevilla podes elixir o itinerario por Laza: a 212,3 km de Santiago; ou por 
Verín: a 254,3 km de Santiago. 
	3.	Planifica	as	etapas.	Podes	empregar	as	seguintes	webs:	
•	  https://www.caminodesantiago.gal/es/planifica/las-rutas/via-de-la-plata
•	  https://vivecamino.com/via-de-la-plata-por-laza/etapas/ 
 4. Escolle o teu percorrido, pode ser por sendeiros próximos á túa casa, pode 
ser no patio do centro escolar ou ser sen saír da casa sobre unha cinta. Ti esco-
lles! Iso si,  non esquezas descansar nos albergues! 
 5. Ponte en marcha! Compara coas historias de peregrinos que realizaron o 
camiño. 
 6. E xa que o tes preparado…  anímate e faino! 

Que tal es como investigador?   
•	 Sinala nun mapa os lugares polos que descorre o Camiño Mozárabe? 
•	 Quen	foi	o	primeiro	en	sinalizar	os	Camiños	de	Santiago	e	por	que	o	fixo	de	

amarelo? 
•	 Que	significa	o	nome	de	lugar	Compostela?		
•	 Sabes a diferenza  entre un peregrino e un camiñante? 
Para imaxinar e crear: 
•	  Como imaxinas que son os peregrinos que atoparía Mariña nas súas aven-

turas? Debuxa a túa propia personaxe, a túa imaxinación non ten límites así 
que…  A que agardas ?!!! 

O CAMIÑO MOZÁRABE
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Que é unha Virxe abrideira?  É unha escultura mariana que, como o seu nome indica, se abre pola súa parte 
frontal e, ao abrir as portas, a talla transfórmase nun tríptico (tres pezas ou caras articuladas, as dúas 
laterais pódense dobrar sobre a central)  en cada cara represéntanse escenas esculpidas e/ou pintadas, 
agrupadas ao redor de tres grandes eixos temáticos: a Trindade, a vida de Cristo e a vida da Virxe. 

Cando se tallaron? As Virxes abrideiras foron talladas nun dilatado marco espazo-temporal: dende 1250 
ata 1830, dende Portugal ata Polonia e desde España ata Suecia. Con todo, o momento máis fértil na 
produción destas obras foi a Baixa Idade Media.

De que está feita? Adoitan estar talladas en madeira, máis doada de traballar e máis barata, son a maioría, só 
un	10%	están	feitas	en	marfil.		O	marfil	é	un	material	resistente,	difícil	de	obter	e	suntuario,	cunha	forte	
carga simbólica que remite á castidade da Virxe e por iso moi apropiado para a escultura mariana. (Fonte: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-8.%20V%C3%Vírgenes%20abrideras.pdf) 

Localización actual: O Museo de Arte Sacra  de Santa Clara 
 https://museos.xunta.gal/gl/santa-clara 
Material: 	Marfil;		ébano	(base)
Dimensións:	250	mm	(só		marfil);	75	mm	(base)
Descrición:  Virxe e neno sentados pechados ; Virxe pisando un león debaixo 

do seu pé esquerdo; Cristo en túnica longa; Cristo parado no colo da Vir-
xe; Cristo sentado frontalmente; Cristo sostendo unha froita na súa man 
esquerda; trono.

  1. Panel esquerdo
  a. Rexistro 1: anxos de pé sostendo  candelabros.
  b. Rexistro 2: tres mulleres santas na tumba, cun anxo sentado na tumba.
  c. Rexistro 3: Anunciación.
  2. Panel central
 a. Rexistro 1: Coroación da Virxe.
 b. Rexistro 2: Ascensión; Virxe e apóstolos; nubes
 c. Rexistro 3: Natividade (Virgo  lactans); Cristo sentado
  3. Panel dereito
  a. Rexistro 1: anxos de pé sostendo  candelabros.
 b. Rexistro 2:  Pentecostés; Pomba do Espírito Santo.
 c. Rexistro 3: Adoración dos Magos.
 
Atribución: descoñecida
Policromía: Dourado. Rastros de dourado e  policromía: ouro (ao longo dos 

dobrados), azul (forro de roupa); beizos vermellos; negro (ollos); marrón 
(cabelo; barbas).

Reverso: tallado na rolda.

•	

Alteración na talla: 
•	 Parte dunha das  xambas do trono.
•	 As mans da Virxe e de Cristo pegáronse no seu lugar. As mans de Cristo parecen  
ser posteriores. A base circular podería ser unha adición posterior.
•	 A	pomba	do	Espírito	Santo,	en	1947,	apareceu	na	escena	da	Natividade,	pero	desde	
entón trasladouse á escena de  Pentecostés.
•	 Segundo a historia local, a imaxe posuía máis policromía e desapareceu por ser   lim-
pada con moito énfase con lixivia e cepillo. 

Procedencia:	Crese	que	se	fixo	para	Violante	de	Aragón	(	n.	1236,	d.	1300	ou	1301),	
raíña de Castela, esposa de Afonso X, coñecido como o Sabio ( n. 1221, d. 1284), quen 
mandou fundar o mosteiro das Clarisas en Allariz para ser enterrada alí. Aínda que a 
Virxe	de	marfil	non	se	menciona	específicamente	nos	primeiros	textos,	suponse	que	
pertencía ao seu patrimonio. Segundo unha lenda reportada no libro das viaxes por 
Galicia	e	Asturias,	publicado	por	Ambrosio	de	Morales	no	1572,	a	figura	de	marfil	foi	
tallada	por	Enrique,	o	fillo	da	raíña	que,	despois	de	completar	a	escultura,	recuperou	
milagrosamente a fala. 

A lenda de Santa Mariña de Augas Santas
Para ver e ler: 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=SS3V97nyjLI
•	 https://www.youtube.com/watch?v=Uzjd-8ArBQ4&t=5s
•	 https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/8539/45903_7.pdf

A VIRXE DA ABRIDEIRA DE ALLARIZ
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FICHA PARA O EDUCADOR

Localización:  Allariz 

Fundación: O mosteiro foi fundado pola raíña Violante de Aragón 
(1236-1300 ou 1301), muller de Afonso X, o Sabio, no ano 1282 con 
monxas procedentes de Santa Clara de Zamora. Pero non será ata o 
ano	1286	cando	o	fillo	destes,	Sancho	IV,	xa	rei,	autorice	a	fundación	
do convento concedéndolle o privilexio de couto e poñéndoo baixo 
a súa xurisdición. 
En 1292 Violante déixalle en testamento 200.000 maravedís dos 
que unha metade serían para o convento e  a outra para a compra 
do herdamento. Tamén lles deixa os bens da súa capela entre os 
que estaba a Virxe Abrideira e a cruz de Cristal de Rocha entre ou-
tras. Neste testamento tamén contemplaba Violante certos desexos 
seus como o de tomar o hábito da orde ou o de ser enterrada alí. 
O ano seguinte, 1293, Sancho IV concede o privilexio de establecer 
“pobra” ao pé do mosteiro para habitaren os obreiros e que es-
tes puidesen ser mantidos facilmente. Tamén que fosen vasalos da 
abadesa para conseguir así a construción a máis baixo custo. Aínda 
hoxe este barrio a carón do mosteiro se coñece como O Couto. 
Destaca por ser un dos poucos mosteiros de fundación real e que 
tivo certos problemas co bispo de Ourense, Pedro Iáñez de Nóvoa, 
quen se negaba a colocar a primeira pedra da igrexa. 
Durante os séculos seguintes poden distinguirse ata tres mosteiros 
de diferentes proporcións e estilos. Durante o século XVIII ten lu-
gar	a	gran	tarefa	reconstrutora	do	edificio	actual	logo	dun	incendio	
que arrasou practicamente a estrutura anterior. 

Descrición: 
•	 A	planta:	Organízase	a	edificación	arredor	dun	gran	claustro,	conformando	a	planta	
un gran rectángulo. Ao lado oeste presenta a fachada principal mirando cara ao campo 
da Barreira introducindo nela o corpo da igrexa e diversas dependencias. 
•	  Claustro: Polas súas dimensións, 3.364 m2, é un dos maiores de España e as súas fa-
chadas, aínda que de distintas épocas, conforman unha unidade estilística. O  conxunto 
é  de gran beleza dentro da simplicidade que o caracteriza. 
Lendas e ditos: 
1. Contan as monxas que un dos peores momentos do convento foi coa chegada dos 
franceses (1809) que saquearon e arrasaron gran parte deste, elas mesmas tiveron 
que escapar monte arriba cara a San Martiño de Pazó e con elas ía agachada,  grazas 
aos veciños, a Virxe Abrideira que se librou así da man dos invasores. 
2.  Existe a tradición de  que aquelas mulleres que van casar levan a Santa Clara ovos 
para pedir que o día do casamento faga bo tempo. 
3. Tamén se di que as clarisas eran moi boas reposteiras e que inventaron o doce máis 
típico	de	Allariz,	o	amendoado,	en	contra	dos	que	afirman	que	este	doce		foi	unha	in-
trodución da comunidade xudía asentada en Allariz dende o século XII.

MOSTEIRO DE SANTA CLARA



PARA TRABALLAR E INVESTIGAR

Un reto:  
  1º Paso - Busca na internet unha imaxe do patrimonio da zona. 
 2º Paso -  Imprímea ou debuxa unha cartolina ou cartón groso.
	3º	Paso	–	Cun	punzón	remarca	todas	as	liñas	importantes	dándolle	así	relevo	á	figura	pola	parte	traseira	do	cartón.		
 4º Paso – Tapa os ollos e coas xemas dos teus dedos e intenta adiviñar de cal dos debuxos ou imaxes se trata. 
Parabéns !  Acabas de realizar unha actividade que pode axudar as persoas con discapacidade visual a comprender o que ti podes ver.  

E se inventas outra forma de dar relevo? Douche algunhas ideas e experiencias para que te inspires: 
https://www.youtube.com/watch?v=FMWuoToGKl4 
https://www.youtube.com/watch?v=W2hmWLCeM0I
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2015/01/19/el-prado-exhibe-pinturas-con-relieve-para-personas-ciegas-333636-1361024.html 
https://www.servimedia.es/noticias/1188311 
 
Para	reflexionar:  https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640  
Hai moitas formas de ver  e sentir o patrimonio!  Como explicar as cores dun cadro se non coñecemos as cores? Sabes de algunha?  M. Cottin y R. Faría; El libro 
negro de los colores. Libros	del	Zorro	Rojo	(https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=aZvAzeedByA&feature=emb_logo) 

Que tal es como investigador?   
•	 Por que deixaron de realizarse as virxes abrideiras?  Cal é a máis antiga que se conserva e onde se atopa? 
•	 Onde está Santa Mariña de Augas Santas? Localízaa nun mapa, 
•	 Quen foi Afonso X, o Sabio ? Por que foi tan importante para a lingua galega?  
•	 Que relación  pode existir entre o libro Juegos diversos de Axedrez, dados, y tablas con sus explicaciones, ordenados por mandado del Rey don Alfonso el 
sabio,  Santa Mariña de Augas Santas, Allariz e as Clarisas?  Que é un alquerque?   

Para imaxinar e crear: 
Elabora	a	túa	propia	figura	abrideira,	podes	empregar	barro	e	coloreala	con	témpera,	tamén	podes	facela	de	cartolina	ou	se	te	atreves	en		madeira.		Elixe	unha	
figura	que	queres	crear,	pode	ser	calquera,	un	cantante,	un	artista	,	un	pintor	,	un	deportista...	Conta	a	súa	historia	no	interior	como	fixeron	coa	virxe	abrideira.	
Crea o teu propio taboleiro para botar unha partidiña, pode ser un alquerque, xadrez, damas etc. 
Tes información en:  http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001505_docu1.pdf
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FICHA PARA O EDUCADOR

Localización: Concello de Baños de Molgas. No centro do Val do Medo ao pé da Serra de San Mamede. 
Cronoloxía: 1731-1768

Descrición:  Edificio	de	estilo		barroco	–	neoclásico.	Declarado	Monumento	Histórico	Artístico	Nacional	en	1982.
•	 A fachada na parte baixa ten tres portas que se corresponden coas tres naves interiores. Destaca a rúa central, na que se sitúa un balcón cun altar para as 
solemnidades.		Encima	das	tres	portas	pódense	ver	tres	nichos	ocupados	pola	figura	de	María	(no	centro)	e	polas	figuras	de	seus	pais,	san	Xoaquín	e	santa	Ana,	
nos laterais. Estas adórnanse con orelleiras e o seu frontón está partido, albergando unha cuncha no tímpano. O nicho central, o da Virxe, é máis sinxelo. Sobre 
a cornixa destacan catro torres, dúas baixas nos extremos e dúas máis altas no centro, onde alberga as campás, todas elas con tres corpos rematados en cúpula.  
O conxunto  semella un gran retablo pétreo, podería ser un avance do que será a fachada do Obradoiro (que se construirá sete anos despois). Os muros laterais 
son sinxelos, sen ornamentación, só rompen a linealidade os contrafortes e os vans.
•	 O interior presenta planta de tres naves e destacan as súas diferentes bóvedas (cruzaría na nave central ou na capela maior de canón con lunetos) e sobre 
todo a súa gran cúpula estrelada que cos seus vans dota oó templo dunha estupenda luz cenital. Os nervios descansan en semicolumnas adosadas ao paramento. 
A cabeceira presenta ventás decoradas a modo das da fachada principal. En altura destaca o ciborio, octogonal, con pilastras pegadas que marcan os seus lados 
e rematan con pináculos.
•	 No	altar	sobresaen	as	pinturas	que	decoran	a	bóveda	do	altar	maior	(anxos	portando	grilandas	de	flores,	que	rodean	o	escudo	mariano)	e	o	retablo	maior,	un	
baldaquino co seu camarín no que se coloca a imaxe da Virxe, rodeada dunha auréola solar con cabezas de querubíns e raios solares.
•	 No exterior destacan tres nichos con adornos e as estatuas de san Pedro, san Paulo e san Xóan Bautista. Grande atrio de entrada, lousado e pechado por un 
muro con asento corrido. O recinto onde se atopa o santuario péchase cun muro de pedra no que se abren catro portas. Rodeando este recinto hai sete capelas 
dun Vía Crucis, feitos de pedra, e que albergan os pasos da paixón en estatuas de madeira. 
•	 O conxunto complétase con  dúas capelas: na parte Norte, á esquerda, a Capela Penitencial para as Confesións (1996); na  parte Sur, á dereita, a Capela das 
Ofrendas de Velas (2004).
•	 Rodeando o santuario atopamos outras dependencias: Hostal e restaurante (Hospedería). Vivenda dos Pais Paúis xunto con outras dependencias para retiros, 
reunións, conferencias etc. 
•	 Curiosidades:  “Es	la	Virgen	de	los	Milagros/	la	que	más	altares	tiene,	/pues	no	hay	ningún	buen	ourensano/que	en	su	pecho	no	la	lleve”.		Ata	1700	a	virxe	co-

ñécese como Nosa Señora do Medo. 

O SANTUARIO DOS MILAGRES



FICHA PARA O EDUCADOR

Localización:  Santa Eufemia de  Ambía na Parroquia de Santo Estevo de  Ambía.

Datación:  Século IX.

Tipo de monumento: 	Capela	cristiá	alto-medieval.	De	interese	arquitectónico,	artístico,	histórico,	relixioso	e	etnográfico.

Contorna histórica: A	provincia	de	Ourense	conserva	un	amplo	conxunto	de	monumentos	do	século	X	tan	significativos	como	San	Xes	de	Francelos,	do	que	se	conservan	
restos de ascendencia asturiana integrados na igrexa actual, Santa Eufemia de Ambía, Santa María de Mixós, San Martiño de Pazó e San Miguel de Celanova, cuxo prior, 
San	Rosendo	(907-977),	de	importante	familia	galega	e	que	fora	antes	bispo	de	Mondoñedo,	impulsou	o	monacato	no	sur	de	Galicia	e	propagou	a	regra	beneditina	nos	
novos	mosteiros.	Excepto	a	de	Francelos,	as	demais	son	de	estilo	mozárabe,	aínda	que	mentres	as	dúas	primeiras	teñen	claras	influencias	asturianas	pola	súa	cabeceira	
tripla	de	testeiro	plano	sobresaíndo	a	ábsida	central	e	os	seus	arcos	de	ferradura	pouco	prolongados,	en	Pazó	empeza	a	ser	máis	significativa	a	influencia	cordobesa	con	
arcos	máis	prolongados	enmarcadas	por	un	alfiz	e	na	bela	ermida	de	Celanova	a	influencia	andalusí	é	total.

Descrición: 		A	igrexa	actual	é	unha	única	nave	de	7,5	m	de	ancho	por	7,78	de	longo,	na	que	se	integran	os	restos	dunha	cabeceira	tripla	e	de	parte	dos	arcos	de	separa-
ción das tres ábsidas, sendo posiblemente de época posterior o resto da estrutura. Na parte orixinal destaca o seu  testeiro plano e sobresae algo a capela central, ao 
estilo asturiano de San Salvador de Valdediós, que se conservou en varias igrexa mozárabes como San Miguel de Escalada, Santa Mª de  Wamba, Santa Mª de  Lebeña e 
Santa Mª de  Mixós.
Construída	cunha	cantería	irregular	en	fiadas	horizontais	con	grandes		sillares	nas	esquinas,	en	unha	xanela	en	cada	ábsida,	as	tres	do	mesmo	tipo	que	lembra	ás	dalgun-
has igrexas  visigodas, talladas cada unha en dous  perpiaños, pero as tres diferentes. A da capela da Epístola está formada por dúas bufardas estreitas con dous círculos 
encima, a do Evanxeo, con dous rebaixes acabados en arcos de ferradura moi pronunciados, e a central, algo maior, é bífora, con dous arcos de ferradura que se apoian 
nunha pequena  pilastra. Tanto a central como a do Evanxeo dispoñen de decoración tallada.
Actualmente, ten a porta no costado sur, algo moi habitual na arquitectura  mozárabe, aínda que é de época posterior e sobre ela se reconstruíu o muro para soportar 
unha espadana, supoñemos que da mesma época que a porta. Tamén existía no mesmo costado outra porta, agora tapiada, que estaba situada xusto no centro do muro 
da capela da Epístola, o que parece indicar que se conserva polo menos esa parte do muro sur orixinal.  
O interior actualmente é dunha soa nave na que se conserva parte dunha cabeceira formada polo comezo de tres ábsidas e parte dos arcos de ferradura de separación 
entre eles, que se apoian sobre imposta voada sen capitel. Tamén se conserva un alicerce encostado ao muro sur que nos permite coñecer  a profundidade da cabeceira, 
que estaría cuberta por bóvedas nas tres ábsidas
Non se coñece a estrutura orixinal da igrexa, e o que coñecemos non nos permite supoñer se sería de tipo cruciforme, como  Lebeña ou  Wamba ou de tres naves in-
dependentes separadas por arquerías sobre columnas ou alicerces como Escalada ou San Cebrián de Mazote, entre outras. Ángel del Castillo, que analizou esta igrexa 
para a Real Academia Galega en 1928, debuxou unha planta do tipo cruciforme que nos parece posible. Non atopamos ningunha información sobre estudos posteriores 
de interese. Sería necesario un estudo en profundidade para poder coñecer a súa forma orixinal.
En canto á súa forma de cobertura podemos supoñer que, mentres as ábsidas estaban cubertos por bóveda de canón, as naves terían tellado plano en madeira, xa que 
non hai mostras de que existisen contrafortes.
Da	época	da	romanización	figura	na	contorna	de	Santa	Eufemia	a	chamada	Fonte	das	Ninfas,	lugar	de	onde	viría	unha	ara	que	hoxe	está	no	interior	da	capela	de	Santa	
Eufemia coa perfecta lenda AURELIUS /FLA VUS /TRANST ACANUS /NIMPHIS /EX VOTO,  as dimensións da ara son 86 x 43 cm. Letras de 4 cm. A lectura máis recente 
é de Lorenzo/Bauza. 
Catalogación. BIC . Declarado Monumento Histórico-Artístico (Decreto 3 de xuño de 1931). 

SANTA EUFEMIA DE AMBÍA



FICHA PARA O EDUCADOR

Localización:  Na capela de Santa Eufemia e  base da imaxe da santa.  Parroquia 
de Santo Estevo de Ambía. 

Descrición:  A fonte de Santa Eufemía de Ambía:  Trátase dunha fonte natural, 
das que chaman de mergullo, de tradición prerromana, habituais no noroeste, 
especialmente na zona meridional de Ourense e limítrofes: Terras de Barroso, 
Tras-os-Montes, en Portugal. Pódese asociar a un antigo ninfeo de tradición ro-
mana. Os Ninfeos eran lugares de culto ás ninfas, seres acuáticos que habitaban 
en grutas. Os primeiros altares construíronse nas propias grutas naturais, pos-
teriormente	 edificáronse	 grutas	 artificiais	 provistas	 de	 auga	 que	 co	 tempo	 se	
transformaron nunha construción independente. 
Nun intento de sacralizar un rito pagán de culto ás divindades da auga,  o arco da 
fonte mostra unha inscrición en letra gótica  na que na década do 1960 só se po-
día ler DOMINU,  sendo ilexible o resto. Sen dubida foi gravada na Idade Media, 
cando aínda que non existía ningún signo pagán, a xente seguía a realizar antigos 
hábitos ou ritos. Por este motivo, moitos lugares son sacralizados, tamén por 
esta razón a ara das ninfas foi trasladada á capela baixo a advocación de Santa 
Eufemia,  para ir pouco a pouco substituíndo o antigo nome do lugar.  

Que tal es como investigador?   
•	 Que agocha a igrexa de Santa Eufemia que a fai tan especial?  
•	 Que son as ninfas e que tipo de ninfas existen? 
•	 Que relación pode ter un lugar de culto pagán (fonte) e outro cristián (capela)?
•	 Cal	era	a	finalidade	das	aras	funerarias?	

Para imaxinar e crear: 
•	 Como	sería	a	ninfa	da	fonte?	Definición	mitolóxica:	divindade	feminina	da	natureza,	propia	da	mitoloxía	grecolatina,	que	habita	os	bosques,	
os ríos, as fontes, os mares etc.  Debuxa e crea, convértete nun artista!  
•	 Déixoche un par de ideas: https://www.youtube.com/watch?v=0kNQTBz2OSY  // https://www.youtube.com/watch?v=Fk6y_De0cxE  pero 
ti es o artista, así que podes facela como queiras, pero se che dá mal pintar, podes colorear algúns dos modelos que atoparás por internet. 
•	 Imos fomentar a creatividade! Pinta e colorea unha das ventás de Santa Eufemia.  Pois moitas das igrexas que hoxe vemos de pedra 
estaban encaladas e pintadas de cores vivas .

PARA TRABALLAR E INVESTIGAR

A FONTE DAS NINFAS

https://www.youtube.com/watch?v=0kNQTBz2OSY
https://www.youtube.com/watch?v=Fk6y_De0cxE


FICHA PARA O EDUCADOR

Localización: Concello de Maceda.

Cronoloxía: Orixe:	a	finais	do	s.	XI	(comeza	sendo	Torre	de	Homenaxe).

Descrición:  Declarado Monumento Hco. Artístico en 1949 e Ben de Interese 
Cultural dende 1994. Foi adquirido polo Concello en 1996 e actualmente é 
Hotel-Monumento. Construído con perpiaños de granito regulares, na mu-
ralla destacan dúas torres, unha de forma rectangular (ao lado da porta) e 
outra circular no lado oposto. Nas outras dúas esquinas aprécianse elemen-
tos defensivos.   

Á muralla con adarve onde se abren seteiras e se aprecian restos de esca-
leiras.  No exterior tamén se aprecian esas aberturas para as armas. Cabe 
destacar que posúe os muros interiores máis grosos de calquera fortaleza 
europea. A porta de acceso  posúe un arco de medio punto, pegado á torre 
cuadrangular. No muro desta ábrense dúas seteiras e unha troneira e loca-
lízanse dous brasóns, que tamén podemos atopar nas  esquinas da muralla. 
Os brasóns son os da familia Nóvoa, á esquerda, cunha aguia e unha torre, e 
o da dereita, dividido en catro cuarteis pola cruz dos Ribadeneira, no cuartel 
superior esquerdo  presenta trece roeis (Sarmiento); o seguinte, as faixas 
dos Ulloa; o 3º, catro barras e escrito “Ave María Gratia Plena” (Mendoza) e 
o último: seis roeis (Castro). 

O CASTELO DE MACEDA

Atravesando outra porta con arco de medio punto, atopámonos cun pozo 
escavado na rocha e unha escaleira de pedra que conduce ao piso superior 
onde vemos un parladoiro. Na idade moderna comezaron as obras para 
adecuar	a	edificación	á	función	de	morada,	construíndose	novas	dependen-
cias e agregándolle máis elementos pacegos como miradoiros balaustra-
dos	ou	unha	solaina	que	ocupa	tres	dos	lados	do	edificio	residencial.	Fonte: 
http://www.hotelcastillodemaceda.com/fortaleza/historia.html

Historia: A construción da torre de homenaxe considérase a parte máis 
antiga do castelo. Dátase nos  últimos anos do século XI, posiblemente 
mandada construír por encarga rexia. Algúns estudosos sitúan a Afonso X, 
o Sabio neste castelo aos once anos de idade.
A	fortificación	e	os	seus	dominios	foron	doados	no	s.	XII	 	como	dote	no	
matrimonio	entre	María	Fernández	(filla	de	Teresa	de	Portugal	e	o	conde	
Fernando Pérez de Traba) con Xoán Ares de Nóvoa, de Ribadavia. Estable-
ceuse así a liñaxe dos Nóvoa en Maceda. Desta liñaxe é Xoán de Nóvoa 
ou João da Nova, descubridor ao servizo da Coroa de Portugal nacido no 
castelo	de	Maceda	a	finais	do	século	XV.	
Logo da revolta dos Irmandiños o castelo sufriu danos e decadencia econó-
mica e política, pola falta de descedencia masculina dos Nóvoa.  A media-
dos do século XVII, Filipe IV crea o título do Condado de Maceda. O primei-
ro conde foi Afonso de Lanzós Nóvoa. Co paso do tempo foise descoidan-
do o mantemento do castelo. Durante a Idade Moderna, o emprazamento 
do castelo foi escollido para establecer un mercado que se coñeceu logo 
como a Feira do Vinte, que servía tamén para que o señor feudal recibise 
os foros e impostos. 
A comezos do século XX a fortaleza presentaba un estado de abandono, 
invadida pola broza e sufría habitualmenteincendios e roubos. 
Finalmente, mediante un acordo da Comisión do Goberno e despois dunhas 
extensas negociacións entre o Concello e as familias herdeiras, con data 
do 24 de decembro de 1993, asinouse a compravenda do castelo por un 
importe total de corenta e dous millóns de pesetas.
( Fonte: Hotel Castelo de Maceda e Proxecto Arga.)

http://www.hotelcastillodemaceda.com/fortaleza/historia.html


Un reto: 
•	 Construír a túa propia maqueta de castelo.  
1º Paso – Elixe un castelo para reproducir, recoméndoche o de Maceda. E comezamos. 
2º paso – Escolle unha boa base para o teu castelo.  
3º paso – Podes ver os seguintes titoriais para elixir o material co que queres construír o teu castelo: 
Con cartón: https://www.youtube.com/watch?v=FaAW7Zvt9xo   // https://www.youtube.com/watch?v=X1BK7aULECM 
Material de refugallo: https://www.youtube.com/watch?v=e4RqCSwCTqQ 
Para os expertos: https://www.youtube.com/watch?v=5JTdvfOJ4Ao //  https://www.youtube.com/watch?v=9AsC-GBdMsc 
4º Paso – Indica os nomes das partes que compoñen o castelo. 

•	 Que tal es como  investigador?   
Que son as revoltas irmandiñas?  A que máis castelos ou fortalezas afectaron en Ourense? 
Marca nun mapa da provincia de Ourense os castelos que coñezas? Así xa vas preparando a túa próxima viaxe. 
Busca	que	significan	os	seguintes	termos:		Matacán,	seteira,	troneira,	adarve,	gradicela,	torre	da	homenaxe.	
Que diferenza hai entre que un castelo teña alxibe ou que teña pozo? 

•	 Para imaxinar e crear: 
Xa que tes un castelo, por que non facermos unha película? Que lle puido acontecer a Mariña e ao seu avó no castelo de Maceda? E se creas uns 
monicreques e contas a historia.  Non esquezas gravar a historia.   
Ideas para os monicreques: https://www.youtube.com/watch?v=HbcE-YVX3is // https://www.youtube.com/watch?v=Rulv-3bX-v8 // https://www.
youtube.com/watch?v=S7GHhViAFMM // 

PARA TRABALLAR E INVESTIGAR

https://www.youtube.com/watch?v=FaAW7Zvt9xo
https://www.youtube.com/watch?v=X1BK7aULECM
https://www.youtube.com/watch?v=e4RqCSwCTqQ
https://www.youtube.com/watch?v=5JTdvfOJ4Ao
https://www.youtube.com/watch?v=9AsC-GBdMsc
https://www.youtube.com/watch?v=HbcE-YVX3is
https://www.youtube.com/watch?v=Rulv-3bX-v8
https://www.youtube.com/watch?v=S7GHhViAFMM
https://www.youtube.com/watch?v=S7GHhViAFMM


FICHA PARA O EDUCADOR

COLEXIATA DE SANTA MARÍA, A REAL

Localización: Concello de Xunqueira de Ambía.

Cronoloxía: Románico (con elementos posteriores).

Dimensións: 32,40 m de lonxitude x 14,90 m de ancho x 14m de  alto.

Descrición:  A  orixe da colexiata fíxase nunha lenda que conta que uns pastores atoparon unha imaxe da Virxe nunha xunqueira aló polo s. IV, de aí o nome actual 
da vila, e levantaron unha capeliña para venerar a imaxe. Xa no século X (exactamente no ano 955), Gonzalo Fróilaz e a súa muller Ilduara fundaron un mosteiro 
familiar, que pasaría a formar parte do priorado de Santa María do Sar (Santiago de Compostela) no ano 1150 tras a doazón do rei Afonso VII. Ata o século XVI non 
deixou de adquirir privilexios e doazóns ata pasar á Mitra de Valladolid.

As obras da actual igrexa comezarían na metade do século XII. É unha das igrexas máis importantes do románico galego. De planta basilical, con tres naves separa-
das entre si por arcos formeiros lixeiramente apuntados, que descansan sobre piares cadrados con semicolumnas adosadas e rematadas con capiteis de follas. 

Sobre os arcos aparece unha das características do templo, compartida con outras dúas igrexas románicas tamén de grande importancia, a próxima de Santa Mariña 
de Auga Santas e a máis afastada de Aciveiro: un falso triforio con arcos de medio punto sustentados por dobres columnas, que non é mais que un elemento deco-
rativo. 

A cuberta, composta por un artesoado de madeira, é da década do 1960. No interior destacan os retablos barrocos, a imaxe do Cristo articulado e o seu órgano: o 
primeiro, de 1536, cando o prior Alonso de Piña llo encargou ao luthier de Allariz Bernal Díaz; no s. XVII substituíuse  por outro de Gaspar de Alaraz e o actual foi 
contratado	en	1757	a	Manuel	González	Maldonado.	A	caixa	é	barroca,	do	escultor	Xoán	de	Sanmartín	(Celanova),	coroada	cunha	talla	da	Asunción.	Foi	colocado	en	
1759	e	reconstruído	no	1986.	Está	considerado	un	dos	mellores	do	seu	tipo	en	Europa.

No exterior, na fachada principal, a porta queda rematada por un telladiño que se apoia en arquiños de medio punto e estes á súa vez sobre canzorros decorados 
con	diferentes	motivos	(unha	cabeza,	flores).	Entre	eles,	metopas	decoradas.

Encima da portada, un rosetón enmarcado con ovas e frechas a modo de ornamentación.	Como	curiosidade,	flanqueando	o	rosetón	e	rematando	as	columnas	ado-
sadas aos contrafortes, no lado dereito, unha representación dun animal amamantando a dous máis pequeno (loba e Rómulo e Remo?). Ten similitude a un capitel 
de San Pedro da Mezquita. No outro lado, á esquerda, un cuadrúpedo mordendo a outro animal.

Á esquerda da fachada levántase unha torre de tres corpos con vans de medio punto que se remata cunha lanterna. Románica ata o segundo corpo, foi reconstruí-
da	en	época	barroca	(1770).	Os	muros	laterais	presentan	a	particularidade	de	levar	grandes	arcos	de	descarga	en	cuxo	intradorso	se	abren	as	ventás.

A  igrexa ten tres accesos á fachada principal e dúas portas situadas nos costados sur e norte. A porta norte acubíllase baixo un deses arcos de descarga e ten un 
aspecto similar ao da portada occidental, pero é máis sinxela, só ten dúas arquivoltas.



Un reto: 

•	 Quen é Silverio da Pena e o seu “gabinete das marabillas”?  Crea o tu propio “Gabinete das marabillas” na túa casa. 

Que tal es como  investigador?  
•	 Que son as marcas de canteiros? 
•	 Que relación existe entre a colexiata de Xunqueira de Ambía e Santa Mariña de Augas Santas? 
•	 Por que se lle chama colexiata? 
•	 Que é un rosetón?  E unha vidreira? Cantos ten a colexiata de Xunqueira de Ambía? 

Para imaxinar e crear: 
•	  Xa sabes o que é un rosetón  que che parece crear o teu?  Xunqueira non ten vidreiras pero se che gustan máis tamén podes facelas. 
•	 Algunhas ideas: https://www.youtube.com/watch?v=WN2RT6m0fVE     ·  https://www.youtube.com/watch?v=EFEFvgMfinc 
•	 Este vídeo é dun mandala pero podes facer un rosetón a técnica e a mesma o debuxo o podes crear ti. 
            https://www.youtube.com/watch?v=bGzj9Ue6e3M 
•	 Pero isto só son ideas, ti podes crear cousas novas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dddg2HPeQeM	para	facer	unha	ficha	do	libro	de	Silverio
https://www.youtube.com/watch?v=R19f2xbocGM para contar un cómic, noutro formato 

PARA TRABALLAR E INVESTIGAR

A cabeceira é tripartita, con tres ábsidas de planta semicircular.  Exteriormente, o central divídese por columnas adosadas con capiteis labrados e tres ventás de 
medio punto enmarcadas con columnas. Os laterais: un (esquerda) está tapado por engadidos posteriores (sancristía do s. XVI) e o da dereita ten anexa unha capela 
do mesmo século.

O claustro está adosado ao templo, de época tardo-gótica, construíuse no século XVI. De planta rectangular e arcos de medio punto calados. No s. XVII engadíuse-
lle	un	segundo	corpo,	con	fins	exclusivamente	utilitarios.	No	centro	ten	un	xardín	de	herbas	medicinais	e	un	pozo.	Foi	cemiterio	parroquial	ata	principios	de	século,	
aínda conserva sepulturas e interesantes sepulcros (como os dos seus fundadores).

Xunto á igrexa atópase a casa prioral. Foi utilizada durante moitos anos como residencia de verán polos bispos de Ourense, polo que sufriu numerosas reconstru-
cións	e	modificacións.		Foi	utilizada	ata	1883	e	aínda	conserva	algún	elemento	románico	no	seu	interior.

( Fonte: Concello de Xunqueira de Ambía).

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEFEFvgMfinc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEFEFvgMfinc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEFEFvgMfinc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR19f2xbocGM
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SANTA EUFEMIA DE AMBÍA
•	 “Dos nuevas iglesias  prerrománicas”. Angel del Castillo. Boletín de la Real Academia Gallega. Año XXIII, 
nº 209 y 210. 1928
•	 http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/216/336 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=Veyyhk07YiM (Para ver) 

A FONTE DAS NINFAS
•	 Para ver: https://www.youtube.com/watch?v=eyYiDxBdFUk  // https://www.youtube.com/
watch?v=xfITvikZboc 
•	 BOGA MOSCOSO, Ramón; “Maceda”, Guía dos castelos medievais de Galicia. Edicións Xerais. Vigo 
2003. Páx.180-182.
•	 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José , RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Daniel; “Proyecto Horizón. Siglos de 
arquitectura, artesanía y cultura sin barreras. Castillo de Maceda”; documento consultado na Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, coa signatura 2000/081. Ourense 2000.

MOSTEIRO DE SANTA CLARA DE ALLARIZ
•	 LOPEZ, Atanasio: “Apuntes históricos sobre el convento de Santa Clara de Allariz (Siglos XIII y XIV)”, 
en	Boletín	de	la	Comisión	Provincial	del	Monumentos	Históricos	y	Artísticos	de	Orense,	VIII,	nº	172	
(1927)	p.	8-18;	VIII,	nº	173	(1927)	p.	25-32;	VIII,	nº	174	(1927)	p.	49-53.
•	 Santa Clara de Allariz. Historia y vida de un monasterio, Orense: Servicio de Publicaciones de la 
Diputación, 1990.
•	 GONZÁLEZ BORRAJO, María del Pilar: “Evolucion historica del monasterio de Santa Clara de Alla-
riz”,	en	Orense,	1,	4	(jul-dic.	1980)	p.	105-111.
•	 LÓPEZ, Atanasio: “Convento de Santa Clara de Allariz”, en Estudios Franciscanos, VIII (1912) p. 281-
284,	380-387;	IX	(1912)	p.	132-141.
•	 LÓPEZ, Atanasio: “Apuntes históricos sobre el convento de Santa Clara de Allariz (siglos XIII-XIV), 
en	Boletín	de	la	Comisión	Provinmcial	de	Monumentos	de	Orense,	VIII	(1927)	p.	8-18,	25-32,	49-53.
•	 LÓPEZ, Atanasio: “Documentos sobre el convento de Santa Clara de Allariz”, en Boletín de la Comi-
sión Provinmcial de Monumentos de Orense, X (1935) p. 335-340.
•	 DURANY CASTRILLO, Mercedes: “El convento de Santa Clara de Allariz (1282-1312)”, en Galica 
monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva / coord. por Raquel Casal, José 
Miguel Andrade Cernadas, Roberto Javier López López, 2009, Santiago de Compostela: Universidade 
de	Santiago	de	Compostela,	Servizo	de	Publicacións	e	Intercambio	Científico,	2009,	p.	131-152.
•	 SANTOS OTERO, Sergio: “Pegadas de antigos escribáns. Documentos de Santa Clara de Allariz”, en 
Boletín	Auriense,	34	(2004)	p.	137-148.

COLEXIATA DE SANTA MARÍA, A REAL. DE XUNQUEIRA DE AMBÍA
•	 AMADO ROLÁN, N., Informe Histórico-Arqueolóxico sobre o Pazo Prioral da Colexiata de Sta. M.ª A 
Real de Xunqueira de Ambía, informe inédito 2005.
•	 BARROS GUEDE, J., Historia y Arte de Xunqueira de Ambía, A Coruña 2004.
•	 BAS, B., As construcións populares: Un tema de etnografía en Galicia, Cuadernos do Seminario de 
Sargadelos, 44, A Coruña 2002.
•	 BLANCO ROTEA, R. – GARCÍA RODRÍGUEZ, S., Lectura de alzados del Pazo Prioral de la Colegiata 
de Santa María de Xunqueira de Ambía (Ourense), Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe 
(IIT, USC), informe inédito 2006.
•	 CAAMAÑO SUÁREZ, M., As construccións adxectivas, Cuadernos do Museo do Pobo Galego, 
Santiago de Compostela 1999.
•	 CRESPO POZO, J. S., “El priorato de Santa María la Real de Junquera de Ambía”, Revista Estudios, 
(1964-1967).
•	 FERNÁNDEZ ALONSO, B., “Junquera de Ambía”, Comisión Provincial de Monumentos de Orense, 2, 
43-44 (1905), 329-33, 345-50.
•	 FERRO COUSELO, J., “Don Alonso de Piña, fundador de la villa de Junquera de Ambía”, La Región, 
(1970),	Ourense.
•	 GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., “Don Alonso de Piña, Chantre de Ourense, Prior de Xunqueira de 
Ambía, mecenas y hombre de gobierno”, Escritos dedicados a José María Fernández Catón. Centro de 
Estudios	e	Investigación	“San	Isidoro”,	León	2004,	571-95.
•	 GONZÁLEZ GARCÍA, M. A., El retablo mayor de la Colegiata se Xunqueira de Ambía (Ourense), 
Grupo Francisco de Moure, Zamora 2002.
•	 PLACER, FR. G., “Junquera de Ambía. Datos para la historia de la villa y su colegiata”, Comisión 
Provincial	de	Monumentos	de	Orense,	11-240	(1938a),	417-30.
•	 PLACER, FR. G., “Junquera de Ambía. Datos para la historia de la villa y su colegiata”, Comisión 
Provincial de Monumentos de Orense, 11-241 (1938b), 440-50.
•	 PLACER, FR. G., “Junquera de Ambía. Datos para la historia de la villa y su colegiata”, Comisión 
Provincial	de	Monumentos	de	Orense,	11-242	(1938c),	479-88.
•	 VÁZQUEZ NÚÑEZ, A., “La ex-colegiata de Junquera de Ambía”, Boletín de la Comisión de 
Monumentos	de	Orense,	1-17	(1900),	297-301.

BIBLIOGRAFÍA

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/216/336
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVeyyhk07YiM
https://www.youtube.com/watch?v=eyYiDxBdFUk
https://www.youtube.com/watch?v=xfITvikZboc
https://www.youtube.com/watch?v=xfITvikZboc

