
 

 

A CAPELA DAS DORES DE MONTOUTO – LOSÓN 

 

 

 

 

Esta capela de fermosa traza e notables dimensións, case unha 
verdadeira igrexa é de propiedade eclesiastica, estando dedicada a 
Nai de Deus das Dores. Situada nun lugar illado na aba da Serra do 
Carrio a pé dun vello camiño que ven das terras de Lugo cara a 
Compostela e rodeada  dunha ampla carballeira na que se celebra 
romaría o quince de setembro de cada ano, aínda que ten maior 
afluencia de devotos o segundo domingo dese mes,  cando non 
cadra co propio día.  É costume  que os ofrecidos ao santuario do 
Corpiño ao longo de todo o ano,  pasen por Montouto a ida ou a 
volta para completar a liturxia e acadar ou agradecer os favores da 
Nai de Deus. 



 

O TEMPLO 

Sábese da existencia desta capela dende mediados do século XVIII 
cando acollía unha capelanía dedicada a Virxe das Dores. Debía 
ser unha pequena ermida dunha soa nave cun retablo barroco que 
aínda se conserva nunha capela lateral que ocupa na actualidade 
unha imaxe da Virxe das Dores das de vestir rodeada por oito 
anxos,  e o carón chantado na parede,  hai un mausoleo de pedra 
policromada que debeu ser aproveitado do templo primitivo, para 
gardar ata hai pouco a imaxe de Cristo xacente, que agora ten 
mellor acomodo nunha nova caixa de castiñeiro e cristal. 

A cativa capela sería ampliada a finais do século XIX  en estilo 
barroco con unha soa nave de grande cabeceira, con torre 
campanario cadrada e remate octogonal e a correspondente cúpula 
e bóveda de medio canón, semellante a  do Cruceiro en Anzo, e 
aínda a do celebre  santuario do Corpiño a cuxo culto e tradición 
ambas están vencelladas , esta última de maiores dimensións e 
ornamentación e poida que modelo das outras dúas. O retablo 
principal foi feito cando a ampliación da ermida, sendo cura da 
parroquia de Santa Baia de Losón Luís Fondevila que tamén foi 
promotor da grande ampliación do Santuario do Corpiño do que 
tamén era reitor. Desa mesma época é a imaxe da Virxe das Dores 
con Cristo morto nos brazos, rodeada de relevos con figuras da 



paixón. Detrás deste retablo recentemente restaurado recuperando 
tamén as pinturas, está a sancristía. 

Un terceiro retablo tamén neoclásico, está presido por San Xoán 
Bautista, acompañado de Santo Antonio, e as Virxes de Lourdes e 
Fátima, estas dúas de nova factura. 

Na fachada enriba da porta principal alintelada ten unha imaxe 
pétrea da Virxe das Dores nunha fornela e reloxo de sol nun lateral. 
Outra imaxe desta Virxe con pedestal obra de García e Montoto, foi 
instalada o carón no ano 1994. 

 

FONTE E CRUCEIRO 

Non falta no recinto da capela unha fonte milagreira na que brota un 
manancial que nace mesmo debaixo da capela, a cuxas augas se 
atribúen propiedades para curar as verrugas e outros males que 
completaba os rezos e as noves voltas que os devotos dan de 
xeonllos o redor da capela.  Hai poucos anos que se reformou e 
mellorou e tamén se ergueu un ben labrado cruceiro nas 
proximidades, doado por un canteiro do Salnés que el mesmo 
esculpiu para agradecer a Virxe a curación da súa dona dunha 
grave doenza que padecía.  
 


