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Ermida e sobreiras da Madalena  
Descubre un máxico e ancestral miradoiro ao Miño 

 

No Monte Real, unha elevación situada moi preto da igrexa parroquial de San Bartolomeu das 

Eiras, sitúase a ermida da Madalena, un pequeno templo que nos recibe cunhas 

impresionantes vistas ao Miño. 
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Da arquitectura da igrexa destaca especialmente a súa base, construída directamente sobre a 

rocha. Outros elementos salientables son os contrafortes que sobresaen dos muros, a 

espadana onde se localiza a campá e uns remates en forma de pináculos. 

Tamén neste Alto da Madalena, xusto antes de subir a escalinata que da acceso a esta 

pequena ermida de planta rectangular, atópase un conxunto formado por 4 sobreiras, das que 

destaca o seu gran porte e a singular disposición da súas copas. Estímaselles unha idade 

superior aos 400 anos. 

 

Como singularidades, as sobreiras da Madalena destacan polo grosor dos seus troncos (con 

perímetros que van desde 1,97 a 4,85 metros) e estímaselles unha antigüidade de arredor de 

400 anos. En canto ás peculiaridades da súa disposición, as súas pólas enlazan unhas coas 

outras formando unha gran cúpula vexetal de forma elíptica. 
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Ademais dos puntos de interese arquitectónico, paisaxístico e natural, o Alto da Madalena 

tamén alberga un xacemento arqueolóxico. A capeliña atópase na croa dun castro que, como é 

habitual neste tipo de recintos da Idade de Ferro, aséntase nunha zona de importante control 

visual do territorio. 

 

Nas festas que a parroquia de Eiras celebra cada mes de xullo na honra de Santa María 

Madalena, este simbólico e milenario lugar acolle unha fermosa romaría onde nunca falta a 

música, o pan de millo e as sardiñas. 

 

Sabías que ... 

• Os emprazamentos de castros e castelos adoitan ser lugares altos e estratéxicos, 

pois proporcionan un gran control visual do territorio e as vías de comunicación. 

Desde o Alto da Madalena observamos as dúas beiras do Miño, río navegable xa 

en tempos da Prehistoria.  

• O nome científico das sobreiras, Quercus suber, fainos viaxar a tempos ancestrais: 

quercus -nome que os romanos daban aos carballos e, por extensión a todas ás 

árbores produtoras de landras- provén dunha palabra celta que significa “árbore 

fermosa”. Para denominar especificamente ás sobreiras, os romanos engadían 

ademais o termo suber. 

• O goianés Antonio Fernández retratou estas senlleiras sobreiras da Madalena nun 

óleo pintado en 1947. A obra, que forma parte dos fondos do Museo de Belas 

Artes da Coruña, no que aparecen representadas tres das catro sobreiras, así como 

unha panorámica do río Miño. 
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Información útil para a visita: 

Como chegar: 

Coordenadas: 41.929468, -8.783050 

Coordenadas UTM: 518004 – 4641960 

Desde a igrexa parroquial de San Bartolomeu das Eiras hai que coller un camiño de subida ata 

chegar ao miradoiro, as sobreiras e a capela. 


