
 

IGREXA  
DE SANTIAGO 

DE 
PADRÓN 

Ermida do Santiaguiño  

Santuario xacobeo, integrado polas rochas, a casa do ermi-
tán, a fonte e a ermida. Na porta oeste, apréciase o escudo 
do arcebispo Rodrigo de Luna (S. XV); no interior, atópase 
a imaxe pétrea do Santo e o sepulcro do cóengo Gregorio 
(s. XV). 

Segundo a tradición xacobea o apóstolo Santiago predicou 
nestas rochas e fixo brotar auga dunha fonte próxima co 
seu bastón. 

SANTIAGUIÑO DO MONTE  

A historia dunha tradición 
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A LENDA DO APÓSTOLO  

A vila de Padrón ten a súa orixe no S. X como un alfoz 
de Iria Flavia xurdido á beira do río Sar, que ata ben 
entrada a Idade Media era navegable. 

A tradición xacobea vencella Padrón como lugar de 
amarre da barca apostólica que, guiada por un anxo, 
conduciu dende “Haffa” (Palestina) ata o porto de Iria 
Flavia o corpo sen vida do apóstolo Santiago (S. I) 
acompañado dos seus discípulos Teodoro e Atanasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A representación da traída do corpo do apóstolo San-
tiago (coñecida como Traslatio) está presente especial-
mente na igrexa parroquial de Santiago, onde se atopan 
dous óleos do S. XVIII pertencentes ao cabido de Iria, 
restaurados no 2003, nos que se representa a Traslatio e 
a aparición da Virxe María ao apóstolo Santiago. 

Ademais dos lenzos, aquí atópanse dous altorrelevos de 
madeira pertencentes ao retablo da ermida do Santia-
guiño, un representa a Traslatio e o outro o apóstolo 
Santiago bautizando á raíña Lupa. 

 

A IGREXA DE SANTIAGO  

A igrexa parroquial de Santiago de Padrón foi reformada por 
última vez no S. XIX, aínda que dentro dos seus grosos muros 
atópanse elementos pertencentes a outros templos levantados 
anteriormente (nos SS. XII e XV). 

Entrando pola porta situada no Paseo do Espolón pódese 
apreciar unha inscrición sobre unha pedra que nos lembra o 
templo levantado polo arcebispo Xelmírez no ano 1133 e on-
de versa <<Dominus Eclesia Procurator edificavit in era 
MCLXXI>>, que se traduciría 
como: <<O señor procurador 
da igrexa edificou na era 
MCLXXI>>.  

Do mesmo xeito, á beira es-
querda do altar maior atópase 
un púlpito de granito do S. XV 
feito dunha soa peza coa imaxe 
de Santiago Peregrino perten-
cente ao templo gótico que 
mandou edificar arcebispo Lope 
de Mendoza. 

 

Nos altares e paredes da igrexa podemos ver diferentes ele-
mentos da tradición xacobea e representacións do apóstolo 

Santiago. Contemplamos nun 
dos altares a Santiago sobre o seu 
cabalo branco. Moi preto está 
Santiago Peregrino, talla do s. 
XVII atribuída a José Gambino, 
coñecida como O Parrandeiro, 
que cada 25 de xullo é levada en 
procesión aos ombreiros dos 
mozos da vila ata a ermida do 
Santiaguiño. 

 

Ara romana, peza moi importante dentro da cultura 
xacobea por ser o punto de amarre da barca do 
Apóstolo. Pode contemplarse baixo o altar maior da 
igrexa parroquial de Santiago. Na súa parte frontal 
obsérvase unha inscrición en latín que pode traducirse 
como <<A Neptuno o Foro Iriense co seu diñeiro>>. 
A peza mide 167x75x60x75-63 cm, e descoñécese a 
data exacta da súa creación. 

Diploma expedido polo Concello de Padrón que re-
memora a antiga ruta de peregrinos que, tras visitar 
Santiago, viñan a Padrón a ver o lugar onde chegaron 
os restos do Apóstolo. 
 

O PEDRÓN 

Lenzo da representación da Traslatio (S. XVIII) 

Púlpito gótico (s. XV) 

Talla de Santiago Peregrino (s.XVII) 


