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Marco do proxecto

Plan Proxecta 
Patrimonio 
Etnográfico da 
Ribeira Sacra 2019-
2020. Igrexa 
románica de Santa 
María de Nogueira.

Traballo realizado 
polo alumnado de 3º 
Eso durante a época 
de confinameto
provocado pola 
Covid19

Situación

Na parroquia de 
Santa María de 
Nogueira (concello 
de Chantada) cerca 
dun dos meandros 
máis espectaculares 
que describe o Miño, 
o Cabo do Mundo. 

Relevancia

Durante séculos a cal 
agochou no interior 
desta igrexa un dos 
mellores conxuntos 
de pinturas murais 
do Renacemento en 
Galicia, coñecido por 
algúns autores como 
a Capela Sixtina de 
Galicia

En qué consistiu

Excursión virtual ata 
Nogueira e micro 
charlas por 
videoconferencia nas 
que tres  convidados 
explicaron distintos 
aspectos que os 
alumnos tiñan que 
incluír no seu traballo 
final

CONCLUSIÓNS

• A maior parte do alumnado amosou interese pola actividade e realizou
satisfactoriamente o traballo final e, iso, a pesar da novidade e da dificultade
que supón traballar en grupo de forma on line. 

• A pintura renacentista forma parte da nosa paisaxe e do noso patrimonio, 
pero constitúe un dos ámbitos menos coñecidos e estudados. Debemos 
destacar a súa importancia como expresión dunha sociedade, e como soporte 
do Patrimonio Inmaterial

• Case a totalidade dos rapaces e algún dos profesores implicados descoñecían
esta parte tan importante da nosa contorna. Por iso, algo que destacamos 
como logro deste proxecto é que o noso alumnado e o profesorado en xeral
puidemos coñecer un pouco máis o ámbito no que vivimos, recoñecendo a 
necesidade e a importancia de saber valoralo, respectalo e coidalo.

• “Tedes que ser conscientes do privilexio que tedes por vivirdes onde vivides” 
(Jorge Mira)

Obxectivos

Coñecer o 
patrimonio 
cultural e 
paisaxístico da 
Ribeira Sacra.

Valorar a contorna 
na que vivimos.

Comprender a 
importancia para a 
Ribeira Sacra da 
súa declaración 
como BIC e a súa 
candidatura a ser 
Patrimonio da 
Humanidade.

METODOLOXÍA

Activa e 
participativa, 
combinando o 
traballo individual 
e cooperativo

A partir de marzo 
adáptase á 
situación de 
confinamento

Os alumnos 
traballaron en 
grupos de 3 ou 4 
compoñentes de 
forma online.

Instrumentos

correo electrónico

vídeochamadas,

aula virtual

abalar móbil

videoconferencias 
por webex

Agradecementos

Yolanda Gómez (restauradora)

Jorge Mira (físico e profesor da 
USC)

Pablo Blanco (profesor e 
director do colexio dos 
Escolapios, Monforte)

Antonio Vázquez (sacristán e 
guía da igrexa de Santa María 
de Nogueira).

Empresa Crea Restauración

Blog Galicia Pueblo a Pueblo

Bibliografía

• Web Empresa Crea Restauración.

• Blog Galicia Pueblo a Pueblo

• La Ribeira Sacra, Bien de Interés
Cultural (La Voz de Galicia)

• La Ribeira Sacra, candidata a 
Patrimonio de la Humanidad (La Voz 
de Galicia)

• La Capilla Sixtina de Galicia (La Voz de 
Galicia)

• SERVIZO DE AUDIOVISUAIS da 
Deputación de Lugo: Restauración da 
igrexa de Nogueira do Miño na Ribeira 
Sacra. 

Exterior románico. Fachada engade elementos 
renacentistas e barrocos. Material: granito Rosetón do románico tardío

Canzorros e a simboloxía do románico Porta Románica, muro sur

Interior: pinturas murais da bóveda do 
presbiterio (góticas), e parte das do arco de 

triunfo (renacentistas)
Presbiterio, pintura gótica

Muro Norte: Xuízo Final (renacentista)
Muro Sur: Coroación da Virxe e 

Resurrección (renacentista)

RESULTADOS

• A pesar do confinamento os seguintes obxectivos foron acadados con éxito:

• Coñecer termos como BIC, UNESCO, Patrimonio da Humanidade; tipo de 
vexetación ...

• Apoiar á candidatura da Ribeira Sacra como patrimonio da humanidade a partir 
da difusión da nosa pintura mural renacentista.

• Coñecer o patrimonio cultural e paisaxístico da Ribeira Sacra, centrándonos na 
igrexa de Nogueira

• Emprego das ferramentas TIC, fundamental para a adquisición de 
coñecementos, na comunicación entre alumnos e profesores, e para compartir 
xornadas en grupo de xeito online.

• Cos traballos realizados polos alumnos fíxose unha posta en común dos mesmos 
e elaborouse o produto final, un audiovisual, realizado por todo o alumnado e 
guiado polos profesores implicados no Proxecta.

Centro de traballo:

IES Río Cabe de 
Monforte de Lemos 
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Despois da restauración (a partir de 2012)

Antes da restauración: paredes cubertas
pola cal

Jorge Mira Relación coronavirus-contaminación…

Yolanda Gómez 

Proceso de        

restauración, técnica  

empregada, autor…

Pablo Blanco
Que son as 
monteas, 
escala…


