
(+34) 981  810  350

pastoralpadron@gmail.com

iglesiaenpadron.com

N: 42º 47' 02.0'' - O: 8º 38' 58.9''

Nosa Señora 
da

Escravitude

SANTUARIO

DA      O lugar da Escravitude é un punto de referencia
para os camiñantes de distintas rutas de
peregrinación. Por aquí transcorren outros  camiños
ademais do Camiño Portugués como a Vía Mariana,
que une os templos marianos desde Braga
(Portugal) ata Muxía e o Camiño da Pedronía, a ruta
de Santiago a Padrón que conmemora o camiño que
na Idade Media facían os peregrinos, que logo de
chegaren a Compostela,  remataban o Camiño en
Padrón, considerado o lugar de arribada do corpo
do Apóstolo.

Estrada N-550, A Escravitude
Santa María de Cruces

CP 15980  Padrón. A Coruña

A Escravitude, un alto no camiño

FESTIVIDADES RELIXIOSAS
A Nosa Señora da Escravitude - 8 de setembro

O Rosario - 1º domingo de outubro
O Rosariño - 2º domingo de outubro

Nosa Señora da Escravitude

(+34)   646  593   319

turismo@padron.gal

padronturismo.gal

Oficina de Turismo de Padrón

Av. Compostela, s/n  CP 15900,  Padrón. A Coruña

App Turismo Padrón
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          Fonte Santa

          Escalinata, con balaústre de estilo barroco
compostelán

          Adro

          Torres de estilo barroco compostelán

          Fachada principal

          Retablo de Santo Antón

          Retablo da Visitación da Virxe a Santa Isabel

          Altar Maior

          Sancristía, onde se atopan os exvotos da Virxe María

          Retablo de Santa María Salomé

          Retablo de San Roque

          Órgano, datado do ano 1779
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      O santuario da Nosa Señora da Escravitude 
(s. XVIII) é un dos templos marianos máis
significativos de Galicia e tamén un lugar de
peregrinación que, desde a súa orixe, acolle á
multitude de fieis. A arquitectura é de estilo
barroco, s. XVIII, a mesma que lle outorga certas
similitudes co barroco da catedral de Santiago,
especialmente as dúas destacadas torres da súa
fachada.

A orixe, a "Fonte Santa"
     A súa sona veulle dada pola curación da grave
enfermidade dun labrego do Salnés que, nun carro
tirado por bois, se dirixía ao hospital de
Compostela. Decidiu deterse a beber desta fonte,
feito que lle trouxo a curación. Ante tal milagre,
exclamou: "Bendita Sexas ¡ou Virxe Santísima! que me
libraches da escravitude da enfermidade na que me
atopaba dende facía tanto tempo!".
Como agradecemento á Virxe, o home ofreceu o
carro e os bois, sendo esta ofrenda a primeira
doazón para a construción do primitivo templo no
ano 1732, unha pequena capela a onde se traslada a
imaxe pétrea da Virxe e comeza a ser venerada coa
advocación da Nosa Señora da Escravitude.

O Santuario O culto á Virxe

     A festa grande da Nosa Señora da Escravitude, o
8 de setembro, foi sempre unha multitudinaria
celebración. Eran moitas as persoas que, como
promesa á Virxe, facían certos percorridos de
xeonllos, deixaban esmolas e, como en cada
romaría, traían o xantar para pasar aquí o día e
gozar en boa compaña nos campos próximos.

     Na  sancristía do santuario cobran especial
protagonismo os exvotos, pinturas que recollen
icónicos episodios marianos, traídas noutros
tempos polas persoas fielmente ofrecidas á Virxe en
sinal de agradecemento, logo de veren cumpridas as
súas pregarias.
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