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ContactoMonumento Histórico-
Artístico

A igrexa de Santa María de
Mezonzo foi declarada

Monumento histórico-artístico no
ano 1931. O seu grao de

conservación é moi bo, o que
unido a representatividade e

antiguidade do edificio fai que
sexa un dos monumentos máis

visitados da comarca.

 

Lugar do Priorato, Vilasantar,       
A Coruña

Coordenadas:
 43º 03' 37.0" N - 8º 08' 04.9" W

Concello de Vilasantar

 981778169 

www.vilasantar.gal



H I S TOR IA SOBRE  E LA  

CONSTRUCCIÓN

O templo conta con planta basilical con tres

naves,  que rematan en tres ábsidas

semicirculares. Os arcos son apuntados e os

capiteis presentan diferentes grabados:

historias, decoración vexetal e xeometría.

Conserva unhas interesantes columnas de

mármore probablemente da época sueva. As

ábsidas están cubertas con bóvedas de

cuncha. Conta cun rosetón lobado e os muros

refórzanse con robustos contrafortes

A actual igrexa é o resto que nos

queda dun antigo mosteiro que

había no lugar. Crese que o

mosteiro data da época do Reino

suevo, fundado polo abade

Reterico. No ano 930 o mosteiro foi

doado ao rei astur-galaico Alfonso

III o Magno. Deste mosteiro foi

abade Pedro de Mezonzo, e no

século XII, en pleno esplendor do

románico galaico, foi reedificado.

Na actualidade só se conserva a

igrexa, de finais do século XII, pero

a súa orixe é prerrománica, e crese

que se podería remontar á época

visigoda debido a algúns

elementos arquitectónicos

reutilizados na súa fachada, como

a columna de mármore da

fachada norte e a pía de auga

bendita onde aparece un capitel

prerrománico.

 

ROSETÓN

Outra das señas de identidade da igrexa de

Mezonzo é o rosetón aberto sobre a ábsida

central. Este rosetón, que recorda máis ben a

unha celosía, presenta unha sinxela

decoración xeométrica a base de formas

lobuladas caladas a través dos cales dota de

iluminación ao espacio interno das naves.

ARQUITECTURA

No exterior o máis chamativo da igrexa é a

súa cabeceira de triple ábsida, na que o

tambor central é de maior tamaño con

respecto aos laterais. Así a cabeceira mostra

unha gran riqueza volumétrica e gran

variedade ornamental nas súas cornisas.

No interior atopamos un capitel de apariencia

prerrománica dunha construcción anterior,

reaproveitado como pía de auga bendita.


