
PORTADAS DE COMPOSTELA



Capela de Santa María da 
Corticela



No tímpano represéntase una Epifanía: A Virxe co Neno e San Xosé 
con bastón de peregrino. 
A esquerda  un dos magos de xeonllos tocándose a cabeza en sinal 
de respecto e ofrecendo un presente.  
Os outros dous magos sitúanse na base da primeira arquivolta e os 
cabalos na base da segunda.

Situada xunto ao transepto norte da Catedral de Santiago. 
Finais do século XIII



Igrexa de San Fiz de Solovio



Tímpano gótico labrado en 
1316 

Presenta arco oxival 
rebaixado con dobre 

arquivolta 
 Datada en 1316, de estilo 

Románico-Gótico. 

Representa a Adoración dos 
Magos ou Epifanía. No 
centro María e o Neno 

acompañada de San Xosé 
con bastón en tau e o 

donante Xoan de Ben en 
actitud orante. 



Portada de acceso ao cemiterio e 
capela da Cofradía do Rosario



Tamén coñecida como Portada do Home 
Santo 

Dous santos dominicos flanquean a 
Virxe sedente co Neno. 

Os frades, protexidos por fórnelos, 
portan o báculo en tau. O da dereita 
sería Santo Domingo que bendí aos 
peregrinos e fiéis de Bonaval. O da 

esquerda porta un libro (San Pedro de 
Verona?) 

A inscripción do lintel recolle o nome do 
donante, Juan Tuonum, e a data de 1330. 
Aparecen as súas armas nas mochetas: 

dúas caldeiras con tres franxas e un 
dragón alado rampante baixo o arco 

esquerdo. 



Tímpano da Santa María a Nova



Tímpano reubicado na porta 
posterior da antiga Casa de 

Exercitantes, hoxe 
Facultade de Historia

De transición do XIV ao XV. 
O tímpano aparece enmarcado 

polos volumes xeométricos 
ideados por Simón Rodríguez, 
arquitecto representativo do 

barroco de placas. 

A Virxe e o neno proxéctanse 
cara diante o que obriga a 

trazar unha base hemipoligonal 
no lintel. A esquerda sitúanse o 

donante de xeonllos e Xosé 
sedente e co báculo en tau. Os 
magos dispóñense a dereita. 



Igrexa de Santa María Salomé



Portada románica con tres arquivoltas. 
Presenta tres esculturas góticas do século XV: 

A Virxe do leite no centro, 
A Virxe María e o Anxo da Anunciación nos laterais 



Portada do 
Hospital de San 

Roque
Fachada renacentista do século 
XVI atribuída a Gaspar de Arce. 

Consta de arco de medio punto 
enmarcado por pilastras. O 

tímpano alberga o escudo de 
armas do bispo financiador do 

antigo hospital. 

Remata nun frontón triangular en 
cuxo tímpano sitúanse unha cruz e 

unha vieira, símbolos da 
peregrinación. Os fórmelos acollen 

as figuras dos santos Cosme e 
Damián, irmáns que practicaban a 

medicina gratuitamente.



Relevo da Borriquita de Belén
Situado no lado sureste  

do mosteiro de San Paio de  
Antealtares  

Obra do escultor e retablista  
Francisco de Lens. 1750 

Representa o momento  
no que a Sagrada Familia 

 fuxe a Exipto. 



Portada de San Paio de Antealtares
Barroca de 1700 - 1707. 
Arquitecto Frei Gabriel de Casas. 

A porta alintelada está 
flanqueada por pilastras de fuste 
caixeado. Sobre o entablamento 
ábrese o fornelo, enmarcado por 
pilastras e volutas e coroado por 
un frontón curvo.  

Alberga ao mártir Paio, vestido a 
moda de comezos do século 
XVIII. 



Capela das Ánimas
Estilo Neoclásico. 

Construída entre 1784-1788 por 
Ferro Caaveiro. 

Fachada flanqueada por dous 
pares de columnas apoiadas 

sobre plintos e de orde  xónica.  
Sosteñen un entablamento con 
arquitrabe e friso liso. Remata 

nun frontón triangular sen 
decoración, con dous anxos, a 

modo de acróteras, que veneran a 
cruz lisa que coroa a cimeira.  
Entre as parellas de columnas 
ábrese a porta alintelada baixo 
unha cornixa sostida por dúas 
ménsulas. Sobre ésta, un nicho 

rectangular que contén un relevo 
policromado coas ánimas no 

Purgatorio. 
Enriba ábrese un óculo circular 
que ilumina a nave do templo.  



Relevo con nove 
ánimas de ambos 

sexos que arden no 
Purgatorio.    

Manteñen unha 
piadosa actitude 
orante a pesares 

das ardentes lapas 
que trepan polas 

súas carnes 
espidas. 


