
     

 

 

SANTUARIO DA VIRXE DA BARCA 

 

Punta Xaviña era obxecto de cultos pagáns polas súas singulares pedras. Coa chegada da 

igrexa católica, neste caso, o Mosteiro de Moraime, cristianízanse estes rituais a través de 

lendas cristiás. A historia conta como a Virxe se lle apareceu ao Apóstolo nunha barca de 

pedra, para dicirlle que a súa predicación nestas terras rematara positivamente. Os restos 

desta embarcación son a Pedra de Abalar, ou sexa, a propia barca; a Pedra dos Cadrís, a 

vela; e a Pedra do temón. Todas elas son obxecto de diferentes rituais, onde unha delas 

abala en sinal de cumprimento dunha promesa, e se o fai soa é sinal de desgraza; e outra 

sanda os problemas de cadril ou de reuma, tras pasar nove veces baixo dela. Estas 

comparten protagonismo con outras pedras como a da Cabeza ou a Furna dos Namorados. 

Xa desde o século XII o santuario da Virxe da Barca forma parte da cultura xacobea, 

recibindo a visita de miles de peregrinos. 

 

A igrexa, datada no século XVIII, é de estilo barroco. Tense constancia dunha pequena 

construción románica, e suponse a existencia dunha pequena ermida prerrománica. O 

templo actual e de nave única con grosos muros de cantaría e tellado de lousa. No seu 

interior destaca o seu retablo barroco no altar maior, onde se recolle toda a lenda da Virxe  

e o Apóstolo. Desde a sancristía, unha dobre escaleira leva ao camarín da imaxe gótica da 

Virxe, podendo chegar os fieis ata os seus pés ou manto. O campanario máis a Casa 

Reitoral son do século XIX, mentres as sinxelas torres da fachada son do século XX. 

 

A tradición da “Virxe da Barca” ten unha gran devoción mariana, o que leva a que o 

Santuario e as súa romaría sexa das máis concorridas. de Galicia. 

 

Estas tradicións populares serviron de inspiración a moitos escritores, pero sen dúbida dos 

poemas máis importantes foi o de Rosalía de Castro, escrito tras a súa visita ao Santuario 

acompañada da irmá de Eduardo Pondal. 


