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DENOMINACIÓN: Igrexa de San Pedro
ARQUITECTURA RELIXIOSA

\ coie”°
CLAVE de IDENTIFICACIÓN

AR-14

LOCALIZACIÓN:
Sobrado dos Monxes
PARROQUIA. Porta (San Pedro) CONCELLO de SOBRADO

CARACTERÍSTICAS:
Arredor Rural

Descrición Igrexa parroquial construida.segundo inscripción, no ano 1785, de estilo románico Edificio de planta 
rectangular dunha nave con sacristía na cabeceira á que se accede por unha porta detrás do altar. Interiormente, 
nave é sacristía cuberta con bóveda de canon e altar con bóveda de aresta Altar e nave afastados por arcaván 
de medio punto. Aos pes da navel. escaleira no lateral dereito de acceso ao coro supenor Tres arcaváns de 
medio punto cegos formando parte do muro con imaxes, unha no lado dereito e as outras dúas no esquerdo. 
Fábrica de sillería de granito na fachada principal e de cachoteria vista no resto das fachadas Fachada principal 
con porta de entrada, fiestra circular que alumea o interior e espadaña de dous váns con elementro doutro ván 
enrriba rematado en pináculos Cuberta de (ella a dúas augas.

PROTECCIÓN:
GRAO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
»Area de Respecto Reflexada nos planos

OBSERVACIÓNS:
Incluido no Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio e no das Normas Subsidiarias Provinciais.
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Arredor: No lugar de Porta
Descrición: E un dos mosteiros mais fermosos da Galiza, onde podemos estudar todo o rexurdimento e 
especialmente o barroco Galego, dende o séculu XVI o XVIII. A Igrexa é de planta de cruz latina, de tres 
naves, con crucéiro e presbiterio, cadrado. destacados en planta e alzado Adousada a cabeza do 
crucéiro norte a capela da magdalena; adousada o costado leste do brazo norte do crucéiro; a capela do 
Rosario; adousado ó costado sur do presbiterio, a sacristía. Fábrica de sillería de granito. Fachada dous 
corpos laterais que fan de base das torres, con piastras decoradas con festóns de almofadillado obricuo. 
Claustro de planta rectángular de dúas plantas, coa galería organizada estructuralmente na proporción 
de dous a un.

PROTECCIÓN:
GRAO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
Area de Respecto Reflexada nos planos

OBSERVACIÓNS:
Incluido no Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio e ñas Normas Subsidiarias Provinciais Foi decía 
rado Ben de Interese Cultural (BIC), con categoría de Monumento por Decreto do 3 de xuño de 1931
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Sobrado dos Monxes
PARROQUIA. Porta (San Pedro) CONCELLO de SOBRADO

DENOMINACIÓN: Mosteiro de Santa María
ARQUITECTURA RELIXIOSA

CLAVE de IDENTIFICACION

AR-15

CARACTERISTICAS:

545
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LOCALIZACIÓN.
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CLAVE de rDENTlFICACIÓN

AR-16
DENOMINACIÓN: Igrexa de San Mamede
ARQUITECTURA RELIXIOSA

O CampeLOCALIZACIÓN

Ramil

CARACTERÍSTICAS:
Arredor Rural
Descrición: Igrexa parroquial construida no ano 1802, segundo inscripción da fachada. Edificio de planta 
rectangular dunha nave con sacristía adousada no lateral esquerdo, á que se accede por unha porta á 
esquerda do altar Abside afastado do resto da nave por arcaván de medio punto. Aos pes da nave, no 
lateral esquerdo. escaleira de acceso ao coro superior. Fábrica de cachotería revocada de cemento 
Fachada principal con ván de entrada, pequeña fiestra que alumea o intenor i espadaña de dous váns 
rematada en pináculos e cruz. No interior son de salientar, dous arcaváns cegos de medio punto 
incrustados nos muros laterais de carga, onde se sitúan dúas imaxes marinas. Cuberta de tella a duas 
augas na nave é ábside (a distintas alturas) e a tres na sacristia. Porta no lateral dereito da nave.

Rectoral PROTECCIÓN
GRAO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
Area de Respecto: Reflexada nos planos (arredor de 100 m.) 576.6}
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'OBSERVACIÓNS:
Incluido no Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio

Pousada de Abaixo
PARROQUIA Pousada (San Mamede) CONCELLO de SOBRADO
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DENOMINACIÓN: Igrexa de Santo André CLAVE de IDENTIFICACION
Parroquial 
ito sAndriéArquitectura Rellxiosa

LOCALIZACIÓN:

CONCELLO de SOBRADOPARROQUIA. Roade (Santo André)

CARACTERÍSTICAS:
Arredor: Rural.

Descripción igrexa parroquial construida no secuto XVIII. Edificio de estrana planta, froito de sucesivas 
¡ntervencións. A nave posue planta rectangular con dependencias adousadas a ámbolos lados da 
mesma, dúas cara o norte (sacristía e capela) e outra cara o sur (capela). No esquinal sur-oeste pequeña 
sacristía con dúas fiestras abocinadas e pórtela alintelada. Cuberta de tella e estructura de madeira. 
Espadaña de dous váns de fábrica é ormigón annado

PROTECCIÓN:
GRAO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
Area de Respecto: Reflexada nos planos (arredor de 100 m )
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’OBSERVACIÓNS:
Incluido no Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio e ñas Normas Subsidiarias Provinciais
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DENOMINACIÓN Santuario CLAVE de IDENTIFICACION

AR-18ARQUITECTURA RELIXIOSA

LOCALIZACIÓN

Capelo de Son Re nma!

CARACTERISTICAS

PROTECCIÓN
GRAO de PROTECCIÓN 
Integral (Nivel I)
Area de Respecto: Reflexada nos planos (arredor de 100 m.)
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OBSERVACIÓNS:
Incluido no Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio e ñas Normas Subsidiarias Provinciais
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Cruces, As
PARROQUIA Cumbraos (San Xiao) CONCELLO de SOBRADO


