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P R E F A C I O

Raigame 45 - Arqueoloxía I:
• Ourense: Baixo os nosos pés

• Toén: restos megalíticos

• Boborás: Cameixa

• Allariz: 

 · Armea

 · S. Salvador de Penedos 

 · Pasos do río Arnoia

Celanova: Castromao

Bande: 

 · Aquis Querquennis

 · Parque Arqueolóxico Monte Grande

Laza: Estación de Arte Rupestre “As 

Pisadiñas”

Cualedro: Castro de Saceda

Monterrei-Oimbra: Castro de Lobarzán

Comarca de Valdeorras: Valencia do Sil, 

Alvarizas de Casaio, Ciudad de la Selva

Raigame 46 - Arqueoloxía II:
Ourense: Museo arqueolóxico, fondos pétreos

S. Amaro: 

 · Castro de S. Cibrao de Las

 · Parque arqueolóxico da cultura castrexa

Allariz: Castro da Cerdeira

A Mezquita: Castelo de Santiagoso

Calvos de Randín: Castelo de Piconha

A Limia Alta: Os castros

Celanova: Orixes da vila

Campamentos romanos: 

 · Manzaneda (Penedo dos Lobos)

 · Petín (Cabeza de Pau)

 · Verea (Lomba do Mouro)

 · Lobeira (Chaira da Maza)

 · Calvos de Randín (Alto da Raia)

 · Verín (Outeiro de Armás)

 · O Carballiño (O Castelo)

Mapa de localización de puntos arqueolóxicos da provincia de Ourense 
tratados na Revista Raigame, Arqueoloxía I e II

LENDA: 

Raigame 45, Arqueoloxía I

Raigame 46, Arqueoloxía II

Restos megalíticos

Arte rupestre

Cultura castrexa 

Restos romanos  

Restos medievais

Época moderna e contemporánea

Este número da revista Raigame completa o número ante-

rior dedicados ámbos os dous á arqueoloxía. Neste mapa 

e no listado sitúanse e enuméranse os sitios estudados.



Andeis de paletización na área interna de almacén
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IntroducIón

En setembro de 2019 deron comezo as obras 

de rehabilitación arquitectónica do Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense –ins

talado no antigo Pazo do Bispo de Ourense– segun

do proxecto gañador do concurso convocado polo 

Ministerio de Cultura –titular do ben– firmado pola 

UTE conformada polos arquitectos Alejandro Vírseda 

Aizpún, Ignacio Vila Almazán, José Jaraíz Pérez e 

Arbau Arquitectos SLP. Ata esa data no edificio aínda 

se conservaba unha importante colección de fondos 

sobre todo pétreos e na súa maior parte de gran e me

diano formato que, por mor das obras, necesitaban ser 

trasladados temporalmente a unha nova localización. 

O novo destino ía ser o Parque Arqueolóxico da 

Cultura Castrexa (PACC) de San Cibrao de Las e con 

esa previsión xa no ano 2018 un dos seus almacéns, 

de 55 m2, foi dotado con algo máis de nove metros li

neais de andeis metálicos de paletización destinados 

a acoller corenta palés. Sen embargo as pezas máis 

representativas deste fondo pasarían a formar parte 

dunha exposición multitemática instalada nos 189 

m2 da sala de exposicións temporais deste equipa

mento cultural creado pola Consellería de Cultura 

da Xunta de Galicia; exposición que baixo o títu

lo “Fondos Pétreos” foi inaugurada o día 20 de no

vembro de 2020, complementando así a selección 

A EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“FONDOS PÉTREOS” 

NO PARQUE ARQUEOLÓXICO 
DA CULTURA CASTREXA

Manuel Xusto Rodríguez 
Museo Arqueolóxico Provincial 
de Ourense

de fondos escultóricos que baixo o nome Escolma 

de escultura se pode visitar en Ourense desde o ano 

2006 na antiga igrexa da Venerable Orde Terceira 

do complexo de San Francisco. Trátase en ambos os 

casos de encher o baleiro temporal de presenza pu

blica das coleccións do museo por mor do seu pe

che ao público durante o ano 2002 na súa histórica 

sede do Pazo do Bispo. Baleiro expositivo que, xe

ralmente de xeito anual, se intenta cubrir median

te a organización de exposicións temporais, mesmo 

algunha delas con carácter itininerante como foron 

os casos de Na procura do pasado. Orixe e desen-

volvemento da arqueoloxía en Ourense (Ourense, 

Santiago de Compostela e Parque Arqueolóxico da 

Arte Rupestre de Campo Lameiro) ou Voando o 

Pasado. Fotografía aérea e arqueoloxía en Galicia 

(Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña 

e PACC de San Cibrao de Las).

O traslado, que se correspondía coa última fase de fon

dos aínda conservados no histórico edificio do Pazo 

do Bispo, foi efectuado en febreiro e xuño de 2020 

ben mediante palés, ben mediante embalaxes paleti

zadas. Delas corenta e catro contiñan pezas destina

das ao almacén, mentres que corenta e nove, con em

balaxe individualizado fundamentalmente, correspon

dían ás sesenta e dúas pezas que conforman a exposi

ción “Fondos Pétreos”, a cal presenta ademais un do

bre obxectivo: ser área temporal de reserva – como al
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macén visitable– e funcionar como exposición multi

temática. Así nela podemos contemplar, en primeiro 

lugar, e desde o punto de vista cronolóxico, a pega

da do Imperio Romano, ben mediante a relixiosidade 

no Ourense romano, ben mediante o culto ao empera

dor ao través dun instrumento de propaganda tan efi

caz como eran os miliarios. En segundo lugar, e avan

zando no tempo, a difusión do cristianismo desde a 

Tardoantigüidade ata a Idade Moderna, reflectido, fun

damentalmente, baixo a forma de sepulturas de luxo. 

Cun numero xa moito menor de pezas, trátanse outros 

tres temas non menos importantes na investigación his

tórica da cidade de Ourense: dunha banda, a súa arqui

tectura renacentista a través das casas con patio, e dou

tra algúns aspectos relativos á auga e á hixiene na cida

de moderna e contemporánea. Finalmente, en relación 

directa co espazo arquitectónico que alberga ao Museo 

Arqueolóxico, abórdanse as reformas que se levaron a 

cabo no antigo Pazo do Bispo, sobre todo a raíz do in

cendio que sufre no século XVII, dando así a coñecer 

algúns dos materiais procedentes das intervencións ar

queolóxicas máis recentes efectuadas neste edificio. 

A relIxIosIdAde romAnA nA Civitas auriensis

A espiritualidade das xentes que habitaron Ourense 

hai máis de 2000 anos ten no “mobiliario” repre

sentado polas aras –altares de pedra consagrados á 

deidade– unha boa mostra da mentalidade das per

soas que as utilizaron como instrumento para comu

nicarse cos deuses, tanto cos importados de Roma 

como cos deuses indíxenas. Ata a Civitas Auriensis 

chegou o culto ás deidades romanas máis caracterís

ticas, caso de Xúpiter, que por ser o deus supremo 

– baixo a advocación de Optimus Máximus– a súa ve

neración significaba claramente o recoñecemento do 

novo poder e a entrada na civilización romana. Por 

iso Xúpiter é a deidade oficial romana con máis dedi

cacións no noroeste peninsular, das que seis consér

vanse no Museo Arqueolóxico de Ourense.

Roma suma e asimila os deuses propios daquelas zo

nas que pasan a formar parte do Imperio, nun proce

so de sincretismo baseado na tolerancia. Reve/Revve 

Anabaraego constitúe un claro exemplo. Na exposi

ción recóllense as seis aras correspondentes a unha 

Traslado do miliario de Adriano
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deidade indíxena hidronímica, co significado de lu

gar onde ferve ou agurgulla a auga, vinculada ao com

plexo termalcultual das Burgas, onde as escavacións 

recentes descubriron unha parte importante deste 

complexo composta por unha sala con piscina cen

tral e chanzos de baixada por un dos seus laterais. A 

tolerancia conxuga aquí a orixe indíxena da divinda

de coa onomástica latina e grega dos oferentes das 

aras –antigos ourensáns romanizados– e cun “mobi

liario” tipicamente romano –soporte de ara, fórmula 

votiva e grafía–. 

A nivel de onomástica estamos ademais ante devotos 

de nome único –aras de Severo e de Quintio–, ante 

devotos baixo a fórmula de duo nomina, isto é no-

men e cognomen –ara de Memmio Evaristo– e final

mente ante devotos co característico sistema romano 

de tria nomina –aras de Tito Flavio Flavino e de Caio 

Faberius Hyametus–. Pola súa banda nos textos voti

vos tres son os formularios presentes: votum solvit li-

bens merito, votum e votum animo, sendo a palabra 

votum a promesa feita polo devoto ante a divindade, 

mentres que solvit era o verbo indicativo de que o in

dividuo satisfacía a débeda por mor do resultado obti

do. O meritum era o prezo xusto que o oferente de

bía pagar, mentres que libens animo reflicte a alegría 

do devoto ao tempo que a confianza no deus polo 

seu poder resolutivo. Finalmente o feito de que en 

ningunha das aras se mencione o origo fainos pen

sar que todos os devotos serían cidadáns do Ourense 

romano. A relixión practicada aquí a nivel local sería, 

polo tanto, unha relixión “mestiza” na que se produ

ce un fenómeno progresivo de sincretismo paralelo 

ao proceso de romanización. Por iso neste lugar ta

mén se lle rendería culto ás Ninfas, divindades acuá

ticas importadas de Roma.

No terreo privado o culto aos deuses Manes, ánimas 

dos familiares defuntos, eran tamén referencias fun

damentais, como a ara que dedica Licseno a súa espo

sa Licsena Amanda. Os deuses Manes, eran na mito

loxía romana uns deuses familiares e domésticos ou 

caseiros asociados aos espíritos dos antepasados, que 

actuaban de protectores do fogar, de tal xeito que o 

pater familias ou cabeza de familia era o sacerdote 

que oficiaba as cerimonias relixiosas dentro das vi

vendas. Finalmente, fronte á cronoloxía altoimperial 

das aras segunda metade do século I e século II, en 

A relixiosidade romana na Civitas Auriensis. Aras a Reve Anabaraego
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época tardía o Cristianismo introdúcenos noutro tipo 

de “mobiliario”: o sartego, do que o de Avito é unha 

boa mostra.

os mIlIArIos nAs estrAdAs de romA:  

InformAcIón vIArIA e propAgAndA ImperIAl

O mesmo que Internet nos converteu nunha comuni

dade global, as estradas romanas comunicaron toda 

Europa e serviron de soporte a unha nova maneira 

de organización política, económica e social baixo o 

dominio do Imperio Romano. As vías que Roma dese

ñou, construíu e mantivo ao longo dos séculos foron 

un dos piares da romanización xa que permitiron a 

circulación de persoas, mercadorías e ideas, e ao es

tar conectadas entre si e moitas ter orixe e destino na 

capital imperial, fixeron bo un dito popular: “todos 

os camiños levan a Roma”. O carro era o elemento 

fundamental do transporte e polo tanto as vías con

cibíronse e construíronse como estradas de alta tec

noloxía, ao xeito das autovías actuais, se ben ata nós 

chegaron, no mellor dos casos, como xacementos ar

queolóxicos de tipo lineal xa moi deteriorados.

Os miliarios eran columnas de pedra, a xeito dos 

marcos quilométricos actuais, cos que se balizaban 

as estradas. En xeral indicaban as distancias –expre

sadas en millas– desde o punto do que partía a vía 

– caput viae–, permitíndolle así ao viaxeiro coñecer 

a distancia percorrida e a que lle quedaba por tran

sitar. A nivel evolutivo podemos falar de miliarios al

toimperiais (séculos III), ben cilindrados e de diáme

tro amplo, cunha coidada grafía e ordinatio e con 

indicativo de milla. A comezos do século III se ben 

seguen intentando manter o deseño aínda ben cilin

drado, sen embargo xa presentan un menor diáme

tro. Por último, desde finais do século III os miliarios 

mostran un aspecto moi descoidado, tanto na forma 

como na ordenación e gravación do texto, con letras 

de tamaño moi variado pero xeralmente grande e ca

recen, na maior parte dos casos, de milla funcionan

do prioritariamente como meros obxectos de propa

ganda imperial.

A rede viaria oficial máis importante está representa

da pola Via Nova que unía Braga e Astorga –miliarios 

de Adriano (Busteliño), Constancio I (Os Fontaos), 

Galerio (Zadagós) e Constante (Casasoá)– e por un 

Os miliarios nas estradas de Roma
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desvío dela que desde Aquis Querquennis (Baños 

de Bande) se dirixía a Lucus Augusti (Lugo) pasan

do por Ourense –miliarios de Caracalla (A Barxiña), 

Numeriano (O Fontao) e Constancio I (San Cibrao das 

Viñas)–. Transversal a elas, e como vía secundaria, 

desenvolveuse a vía Aquae Flaviae (Chaves) Civitas 

Auriensis (Ourense) por Xinzo, tradicionalmente co

ñecida no seu primeiro tramo como “vía do Támega” 

–miliarios de Claudio II (Vilaza), Galerio (Xinzo de 

Limia), Constantino I (Rebordondo) e Delmacio 

(Oimbra)–. 

O miliario de Adriano, peza completa e ben cilindra

da pertencente á Via Nova na que se marca a milla 74 

desde Braga, foi descuberto en 1858 por Frei Pedro 

Cid de la Concepción, cura párroco de Xunqueira de 

Ambía, que xa con anterioridade recoñecera milia

rios tamén desta vía en Baños de Riocaldo, así como a 

súa traza no entorno da lagoa de Antela: “Es digno de 

verse por el brillante estado que aun se encuentra, en 

partes elévase sobre el terreno una vara y aun mas...” 

Do seu descubrimento dá conta á Real Academia de 

la Historia, e en 1898 ingresa no museo, convertén

dose así nunha das primeiras pezas da súa colección, 

xunto co miliario de Caracalla, ingresado en 1897 

e do que tamén se dá conta do seu descubrimento 

en 1845 á Real Academia de la Historia por parte do 

cura de Santo Tomé da Barxa, José Antonio González. 

Correspondería, neste caso, á variante da Via Nova 

que desde Aquis Querquennis (Baños de Bande) se 

dirixía a Lugo pasando por Ourense.

No caso do miliario de Claudio II é ademais moi evi

dente, polas tres cruces patadas de orixe altomedie

val que presenta, a súa reutilización como marco 

xurisdicional da antiga demarcación entre Verín e 

Monterrei. Pola súa banda o miliario de Numeriano, 

Miliarios dedicados ao emperador Galerio

Miliario de Constantino I, o Magno
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fronte aos anteriores, mostra xa unha formula no

minatoria ou encabezamento protocolario domino 

nostro que testemuña una evolución do réxime im

perial cara posturas máis autoritarias, de tal xeito que 

as denominacións imperiais dan paso ás señoriais, ao 

tempo que a ordinatio é xa irregular e descoidada. 

Descoido e degradación que se fai moi evidente nos 

miliarios de Constancio I, nos que calquera pedra 

que se asemelle á cilíndrica serve como soporte do 

miliario. Liñas tortas, espazadas irregularmente e le

tras de diferente tamaño dentro dunha mesma liña 

son agora algo habitual. Tamén o aproveitamento de 

tambores de columnas vai a servir como soporte de 

miliarios como sucede cun de Galerio procedente de 

Xinzo de Limia mentres que outro miliario deste em

perador presenta a particularidade, na súa nomina

ción, de comezarse gravando a formula imperial pero 

esquecéndose da señorial, polo que o erro foi corri

xido gravando a denominación señorial diante da im

perial, o que supuxo a ruptura da aliñación pola es

querda da inscrición. Tratouse así de corrixir o im

perdoable erro de esquecer que Galerio antes de ob

ter o título de augusto no ano 305 xa fora recoñecido 

césar no ano 293.

Fronte á utilización de materia prima habitual 

granito local como soporte dos miliarios, o mi

liario de Constantino I de Rebordondo (Cualedro) 

foi labrado en xisto de lousa e a inscrición vai 

acompañada de dúas palmas incisas que aluden 

ó recoñecemento do cristianismo como relixión 

oficial. Finalmente os miliarios de Delmacio e 

Constante, ademais da característica morfoloxía 

de poste troncocónico propia das pezas tardías, 

presentan igualmente unha ordinatio moi des

coidada, carente de marxes e con liñas tortas 

e irregularmente espazadas, mentres que neles 

o título caesar nobilissimus actúa como título 

preparatorio que se daba entre os fillos dos em

peradores – Delmacio era fillo de Constancio I e 

Constante o fillo máis novo de Constantino I– 

para acceder ao trono e acadar a condición de 

augusto. 

O desexo de eternidade que Roma buscou nos milia

rios está tamén presente nunha xamba almofadada, 

probablemente pertencente á porta principal de ac

ceso a unha vivenda relacionada co complexo minei

ro aurífero de Oira (Ourense).

In nomine Domini. Contedores de luxo para a eternidade
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in nomine Domini: contedores de luxo pArA A 

eternIdAde 

A morte física supón para o cristián o tránsito á ver

dadeira vida e así nolo pon de manifesto a colección 

de caixas sepulcrais e lápidas conservadas no Museo 

Arqueolóxico Provincial de Ourense. A maior parte 

delas emprazaríanse en cemiterios apud ecclesiam 

ou exteriores aos edificios de culto, se ben xa no sé

culo XV comeza a segregarse o espazo funerario de 

tal xeito que o interior da igrexa –in ecclesiam– pou

co a pouco vaise reservando para as capas máis eleva

das da sociedade e para os eclesiásticos. Son, en todo 

caso, formas luxosas de sepultura, propias de indi

viduos cun certo nivel social e das dignidades ecle

siásticas. Nelas a decoración e o epitafio teñen como 

fin darlle notoriedade ao finado valéndose da publi

cidade, da difusión e da permanencia no tempo, de 

xeito que a mensaxe chegase a xeracións presentes 

e futuras.

O deber cristián de facer todo no nome de Deus leva 

consigo que o epígrafe funerario se introduza me

diante unha invocación, ben explícita (in nomine 

Domini, famulo Dei...), ben implícita ou simbólica 

mediante unha cruz, como no sartego de Avito, de 

nome enteiramente romano e unha das primeiras evi

dencias de cristianismo culto nas elites rurais, nes

te caso finado á idade de 27 anos. Sartego que por 

doazón en 1907 pasou a formar parte dos fondos do 

museo e no que, probablemente, a pouca pericia do 

ordinator fixo que por mor de esquecerse de colo

car a cruz cando comeza a gravar o texto, e ante a 

falta de espazo, optase por colocar a invocación sim

bólica no comezo da segunda liña. A ese contexto 

da Tardoantigüidade (séculos VVIII) corresponde ta

mén o sartego de Cabanca, decorado cun motivo de 

“dobre estola” –así chamado polo recordo a como se 

dispuña esta prenda litúrxica–, común durante os sé

culos VI e VII nas sepulturas da elite eclesiástica; mo

tivo que asociado a outras formulas seguirase usando 

ata o século XI.

Na Alta Idade Media (séculos IXXI) é onde se sitúa 

a campa de Leokris –nome de tradición grega–, ta

mén do tipo en “estola” pero convivindo cunha cruz 

patada de tipo asturiano mediante a cal os membros 

desta comunidade relixiosa renderían fidelidade ao 

Reino de Asturias, do que nestes momentos depende 

o noroeste peninsular. O epígrafe, moi sinxelo, pre

senta como invocación simbólica as letras gregas alfa 

e omega aquí utilizadas co significado de “no nome 

de Deus como principio e fin” mentres que para no

tificar a persoa que encarga a execución do sartego 

utilízase fegit por fecit, quizais como reflexo de que 

os elementos da lingua falada se van incorporando ao 

rexistro escrito, se ben a letra G puidera que non fose 

tal senón una C con cedilla ao estilo portugués e polo 

tanto antecedente do idioma galego primitivo no que 

existía esta letra.

Ese mesmo contexto sería o das lápidas do Coto de 

Astres e de Xoán onde novamente están presentes as 

cruces patadas que Afonso III toma como símbolo do 

Lápida infantil de 
María, con parte do 

epígrafe en galego. 
Século XII
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Reino de Asturias. Na lauda de Xoán os trazos dalgu

nhas das súas letras –ductus– mostran claras remi

niscencias da escritura visigótica o que a situaría nos 

comezos deste período. A lápida do abade Argivito ta

mén en “dobre estola”, ademais de invocación implí

cita (cruz incisa) e explícita ( famulo Dei), presenta 

como particularidade un epígrafe onde se referencia 

a data da morte –importante para os cristiáns en can

to comezo da nova vida– con respecto ao mandato do 

rei de Galicia Sancho Ordóñez. 

A ese mesmo contexto corresponderían, dunha ban

da, un fragmento de lauda procedente de Allariz con 

sinxela decoración xeométrica que recorda aos “ra

meados” ou varas de ramas comúns nestes momentos 

nas laudas asturianas, e doutra un sartego antropoide 

móbil procedente, como a lauda de Argivito, de Santa 

María de Ventosa (Agolada. Pontevedra), doados am

bos os dous ao museo en 1986 polo Grupo Marcelo 

Macías logo da súa compra nun anticuario.

Unha soleira de porta decorada con soga proceden

te da antiga e desaparecida igrexa de San Xes de 

Ribadavia xunto a un elemento decorado de ensam

blaxe procedente de Tosende (Baltar), como pezas in 

ecclesiam, completan a memoria pétrea desta etapa.

Do Plenomedievo (séculos XIIXIII), nos cemiterios 

apud ecclesiam, son a lápida infantil de María, pro

pia dun estamento privilexiado e unha das mostras 

máis antigas con fórmulas de filiación en galego no 

epígrafe e unha humilde sepultura trapezoidal de te

llas procedente das sondaxes arqueolóxicas efectua

das en 1983 na praza da Madalena de Ourense. No 

Baixomedievo (séculos XIV–XV), o interior da igrexa 

comeza a reservarse como lugar de enterramento 

para clero e nobreza, aparecendo así enterramentos 

privilexiados nos que non faltan monumentos fune

rarios con sepulcros soportados por leóns nos que 

a morfoloxía das súas cabezas –ollos ovalados e sal

tóns, comisuras dos labios moi marcadas, dentes de 

aspecto xeométrico...– reflicten unha relación direc

ta co segundo estilo ourensá dos seus monumentos 

funerarios góticos. 

Na Idade Moderna (séculos XVI e XVII) consolída

se o interior do edificio de culto para acoller a esta

tuaria fúnebre. A lápida de Ochoa de Espinosa, aba

de poderoso e controvertido da abadía da Santísima 

Trinidade de Ourense, é un bo exemplo de plástica 

escultórica sepulcral na que domina o naturalismo 

na súa figura, transmitindo así a idea da morte como 

un soño, en tránsito cara a resurrección. Un esque

ma diferente, de tipo heráldico en relación co mundo 

converso renacentista, é o que representa a lápida de 

Xoán e Xurxo de Gaibor, membros dunha das princi

pais liñaxes xudías de Monforte de Lemos. 

Finalmente, fronte á morte, dúas pías de auga bendi

ta, unha románica e outra gótica, sitúannos ante ou

tro mobiliario litúrxico in ecclesiam: o do bautismo, 

rito de tránsito imprescindible para o ingreso na co

munidade cristián.

As cAsAs renAcentIstAs con pAtIo en ourense

A comezos do século XVI a cidade de Ourense está 

en plena transformación polos novos aires que che

gan co Renacemento, se ben seguiranse conservan

 Lápida renacentista do abade Ochoa de Espinosa
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do características construtivas góticas, como aconte

ce coas fiestras. Nobreza, dignidades eclesiásticas e 

cargos administrativos eran quen dispuñan dos me

dios económicos para edificar novas vivendas e in

mobles emblemáticos que, sempre brasonados, bus

caban a proximidade a lugares representativos da ci

dade caso das catedrais, prazas ou portas.

Na Casa do Corrixidor e na Casa dos Gaioso vai estar 

moi presente o forte papel simbólico de representa

ción da grandeza e da posición social. Incorpóranse 

gustos renacentistas, como sucede coa organización 

da vivenda ao redor dun patio interior porticado ao 

que se accede por medio dun zaguán. O patio interior 

permite iluminar con luz natural e dar ventilación ás 

estancias sen perder intimidade. Tamén nel, como ele

mento fundamental nestas vivendas se sitúa o pozo, 

do que na exposición podemos contemplar o brocal 

correspondente ao pozo da Casa do Corrixidor.

O patio desta casa estaba conformado por columnas 

góticorenacentistas con basa poligonal sobre plinto 

elevado e fustes octogonais. Nas súas fiestras per

siste aínda a arquitectura gótica como sucede cun 

fragmento de abertura circular cuadrilobulada que 

iría disposta por riba do parteluz dunha fiestra xe

minada.

Na Casa dos Gaioso acontecería ese mesmo fenó

meno tal como nos pon de manifesto un fragmento 

de fiestra lobulada gótica que presentaba nas súas 

enxutas dúas aberturas tetralobuladas enmarcadas 

por un círculo que aparece suxeito por dúas figuras 

humanas. Tamén nesta casa é particularmente noto

rio o reemprego de elementos arquitectónicos, da 

propia obra ou doutras próximas. Así puido chegar 

un fragmento de canzorro románico similar aos do 

patio interior do antigo Pazo do Bispo de Ourense. 

Unha inscrición incompleta, reutilizada no tapiado 

dunha porta con arco carpanel correspondente á 

traza orixinal da casa, pola súa mala conservación, 

pouco máis nos permite que sinalar o seu carácter 

de inscrición monumental –monumenta– onde se 

ofrecía información da obra para a que foi conci

bida. Dúas placas repicadas con bóla, modelo habi

tual en portadas do século XVII –caso por exemplo 

da portada do Claustro da Portería do mosteiro de 

Xunqueira de Espadañedo–, puideran ter pertenci

As casas renacentistas con patio en Ourense
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do á portada orixinal da casa, reformada nos sécu

los XVIII e XIX.

AugA e hIxIene en ourense: os Antecedentes

O subministro de auga, vital para o abastecemento 

da veciñanza e mesmo para sufocar probables lumes, 

no caso de Ourense, só se resolveu minimamente a 

finais do século XIX, cando se canaliza unha traída 

de augas desde o río Loña. Sabemos da existencia de 

fontes medievais e de arranxos en fontes de época 

moderna, que probablemente contasen cun estanque 

para dar de beber aos animais de carga (cabalos, bu

rros, bois, mulas...), polo que moitas delas se localiza

ban ao carón das portas da cidade. 

Un depósito de fonte barroca, con frontal decorado 

e con dous canos que verterían a auga cara a un tan

que ou bebedoiro, é ilustrativo dun tipo de fontes 

que, apegadas a un muro e realizadas en pezas de 

cantería, existiron no Ourense da Idade Moderna. 

Mostra das correntes artísticas do momento, os ca

nos aparecen adornados por senllos mascaróns típi

cos dos séculos XVII e XVIII; mascaróns a súa vez 

separados por un tema heráldico inscrito nun cír

culo no que se observan as letras I H S, con moi

to desgaste sobre todo no I e no S, mentres que 

do brazo central do H arranca unha cruz e baixo 

ela disponse un corazón. Todo iso vincula a fonte 

coa Orde dos Xesuitas ao tempo que pola súa ca

racterización iconográfica as trazas da súa autoría 

poderían ser atribuídas ao monxe beneditino Frei 

Plácido Iglesias. 

Coa canalización de augas desde o río Loña a cidade 

de Ourense entra na modernización contemporánea 

das súas infraestruturas, das que tamén formaban 

parte as estradas e o ferrocarril. Ao enxeñeiro León 

Domercq encargáselle o proxecto en 1880, inaugu

rándose en 1887. Diferentes fitos sinalaban o trazado 

polo que discorría a canalización de auga, e dado que 

Auga e hixiene en Ourense
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o poder municipal foi o promotor da obra, neles apa

rece o escudo da cidade coa representación da pon

te con tres ollos e un león rampante e coroado em

puñando a espada, segundo o modelo habitual entre 

1882 e 1898.

Desde o século XVI a idea de hixiene foise impon

do cada vez máis na sociedade, sobre todo nos nú

cleos urbanos, de aí que, sobre todo nas casas máis 

acomodadas, para a eliminación de fecais, se re

correse ás canalizacións verticais de ensamblaxe, 

conformadas por perpiaños perforados e conecta

dos entre si, de tal xeito que cada perpiaño no exte

rior da perforación cilíndrica ou canle ten un saín

te a modo de anel que encaixa na entalla do perpia

ño seguinte. Popularizaríanse co paso do tempo e 

o seu uso faríase extensivo no século XIX, cando 

o movemento hixienista vai calando especialmente 

na sociedade urbana, de tal xeito que hixiene cor

poral e limpeza son sinónimos, na vivenda privada, 

de baños e lavabos.

AlgunhAs reformAs no AntIgo pAzo do BIspo de 

ourense

A mediados do século XX o Estado adquiriu para 

sede do Museo Arqueolóxico e do Arquivo Histórico 

Provincial de Ourense o conxunto edificado corres

pondente ao antigo Pazo do Bispo de Ourense –os pa-

aços, torres et curral do bispo d’Ourense como así 

se nomea na documentación medieval e moderna–. 

Comezado a levantar no segundo cuarto do século 

XII, é, sen dúbida, un dos poucos exemplos conserva

dos de arquitectura civil románica peninsular, un dos 

máis lonxevos da cidade de Ourense e tamén referen

cia imprescindible da súa historia urbana.

O pazo asenta sobre un solar onde existen restos de 

época romana. A eles corresponde un fragmento de 

columna con base toscana simple conformada por 

un toro con perfil en arco de circunferencia de gran

de abertura e fuste liso. A aparición doutra base nas 

proximidades poríanos diante dun espazo porticado 

de actividade artesanal ligada ao lume zona de for

nos. Pola súa banda, un capitel granítico de estilo co

rintio decorado con catro follas angulares de acan

to lévanos ata o mundo da tardoantigüidade (séculos 

IVVIII) representado sobre todo por unha necrópo

le de tumbas de tégulas e por unha estrutura relacio

nada cun probable espazo baptisterial vinculado co 

primeiro grupo episcopal de Ourense, sobre o cal se 

edificou o pazo episcopal románico.

Logo das importantes desfeitas que sufriu o pazo no 

século XV, as referencias documentais e as interven

Algunhas reformas no Pazo do Bispo de Ourense
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cións arqueolóxicas confirmaron o forte impacto que 

no pazo provocou un lume acontecido a mediados 

do século XVII. Deixou en tan mal estado a pedra 

dos arcos dun dos lados do patio interior románico 

que foi preciso macizalo. Dos niveis de incendio e de 

entullo posterior de obra proceden varios fragmen

tos pétreos, algún relacionado coa adega románica 

– caso dun fragmento de aleiro ou cornixa decorado 

cun motivo de dobre espiral tombada– e outros co pa

tio interior románico fragmentos de fustes de colum

nas e outros que se corresponden coa liña de impos

ta existente tanto nos piares dos arcos como sobre 

os capiteis das columnas apareadas. Igualmente ao 

románico corresponde un capitel con dous encaixes 

na zona de comezo do fuste da columna, polo que 

probablemente puidera ter correspondido ao mainel 

ou parteluz dunha ventá aximezada do tipo das con

servadas no primeiro andar da obra románica, de tal 

xeito que os rebaixes correspondesen ao encaixe do 

marco de madeira da fiestra. 

A modo de síntese

Cando en 2019 comezaron as obras de rehabilitación 

arquitectónica do Museo Arqueolóxico Provincial de 

Ourense, na súa sede aínda se conservaba unha impor

tante colección de pezas sobre todo pétreas de gran e 

mediano formato que, por mor das obras, necesitaban 

ser trasladadas temporalmente a unha nova localiza

ción, pero na medida do posible facilitando que esa 

colección tivera una presenza pública. Foi entón can

do se pensou no PACC tendo en conta que dito espa

zo permitía ser área temporal de reserva, dunha banda 

como almacén interno paletizado e doutra como alma

cén visitable, no que os fondos se organizarían como 

exposición multitemática de xeito que se garantise o 

seu desfrute ao tempo que o visitante puidera apren

der deles; fondos entre os que en primeiro lugar nos 

atopamos cos correspondentes ao legado de Roma. 

A epigrafía romana votiva –aras– e viaria –miliarios–

tiña como fin que a súa mensaxe perdurase a través 

dos tempos ou cando menos que permanecese visible 

o maior tempo posible, por iso empregou maioritaria

mente un soporte tan accesible e duradeiro como a 

pedra. É ademais unha boa mostra das numerosas ins

cricións producidas pola civilización romana onde as 

mensaxes mesmo se gravaban con letras grandes de 

xeito que a súa lectura fose posible a distancia; inscri

cións nas que a súa redacción estaba rigorosamente 

dominada por fórmulas preestablecidas, utilizando si

glas, abreviaturas e nexos entre as letras para así afo

rrar espazo. A epigrafía permítenos así abordar dunha 

banda a relixiosidade no Ourense romano, da que 

Reve/Revve Anabaraego constitúe un claro exemplo 

do sincretismo baseado na tolerancia, tomando como 

eixo o poder de curación dunha auga para quen pade

cía doenzas. Doutra banda os miliarios, que ademais 

da súa función viaria foron un eficaz instrumento de 

propaganda do culto ao emperador. Por iso a rixidez 

normativa presente neles, que o ordinator, con maior 

ou menor acerto, debía desenvolver segundo un es

quema no que se poden sinalar tres partes: a fórmula 

nominatoria, as titulaturas e información viaria, se ben 

é certo que desde finais do século III os miliarios mos

tran un aspecto moi descoidado, tanto na forma como 

na ordenación e gravación do texto, con letras de ta

maño moi variado e carecendo xa de indicación de mi

lla na maior parte dos casos. 

A relixosidade, ademais da vista en relación co 

Ourense romano, ten outro expoñente fundamental 

no mundo funerario co que se trata de recordar o 

nome, a idade e os títulos do defunto, ao tempo que 

as inscricións presentan, xeralmente, desde deco

racións escultóricas –esquematizacións sobre todo 

propias da época e da condición do finado ata figura

cións do seu retrato como ocorre coa lauda de Ochoa 

de Espinosa. Mundo funerario que comeza coa difu

sión do cristianismo e chega ata a Idade Moderna, 

pero sempre reflectido baixo a forma de sepulturas 

de luxo e polo tanto de uso minoritario nas que deco

ración e epitafio teñen como fin último darlle noto

riedade ao finado, ao tempo que no caso daquelas nas 

que está presente unha cruz patada estaríannos po

ñendo de manifesto unha fidelidade co poder –caso 

do reino de Asturias– que como é lóxico buscou a in

tegración das elites. No caso da lauda de Argivito, a 

referencia é a Sancho Ordóñez, rei de Galicia subor

dinado ao de León, seu irmán, e única testemuña epi

gráfica coñecida deste rei.

Non menos importante na Plena Idade Media é un epí

grafe redactado parcialmente en galego, pertencente 

tamén a unha persoa, que de estamento privilexiado, 

usaría na fala un galego primitivo que agora comeza a 

pasar a escrita. Finalmente na Baixa Idade Media e na 



19
~

Idade Moderna enterramentos privilexiados pasan ao 

interior das igrexas podéndonos atopar laudas como a 

de Ochoa de Espinosa na que as faccións sereas do seu 

rostro semellan un verdadeiro retrato, de acordo co 

concepto humanista de triunfo sobre a morte fronte a 

idea medieval de triunfo da morte.

Os outros tres grupos temáticos mostran testemuños 

significativos da evolución histórica da propia cidade 

de Ourense. O paso da Idade Media á Idade Moderna 

está determinado polo Renacemento, que en canto re

novación da cidade ten unha boa mostra nas vivendas 

de prestixio ou acomodadas nas cales, como novidade, 

o patio actúa como eixo articulador, se ben nesas vi

vendas aínda se van a seguir mantendo características 

góticas como acontece coas fiestras. Son varios os ele

mentos arquitectónicos destes desaparecidos edificios 

que se poden contemplar na mostra, que nos dan con

ta da situación privilexiada dos seus donos e que pre

cisamente por esa condición sempre sitúan as súas vi

vendas en lugares representativos da cidade. 

Auga e hixiene son dous aspectos da cidade que te

ñen igualmente representación arquitectónica na ex

posición. Un depósito de fonte barroca, do tipo das 

apegadas a un muro, pola súa iconografía cabe rela

cionalo coa Orde dos Xesuitas. Xa a partires, sobre 

todo, de mediados do século XIX as cidades cambian, 

Ourense non é unha excepción, e comezan a pare

cerse ao que hoxe coñecemos delas, sobre todo por

que van vendo substituídas as ata entón numerosas 

construcións feitas en pallabarro por construcións en 

pedra. Nese mesmo contexto é onde se enmarca a 

canalización dunha traída de augas desde o río Loña 

á cidade de Ourense, que á súa vez vai parella á mo

dernización contemporánea das súas infraestruturas 

entre as que se atopan tamén as melloras na hixiene 

e na eliminación de residuos fecais. De novo elemen

tos arquitectónicos representados por tubos encaixa

bles sitúannos ante esas melloras na hixiene urbana 

mediante as obras de alcantarillado, se ben ditos tu

bos xa comezan a utilizarse nas vivendas de presti

xio do Renacemento. Finalmente do antigo Pazo do 

Bispo, referencia imprescindible da historia urbana 

de Ourense, son varios os restos de época romana 

que como preexistencias formaron parte do seu so

lar, mentres que outros gardan relación co forte in

cendio que sufriu o pazo a mediados do século XVII.

Visión xeral da exposición



Vista xeral do castro de San Cibrao de Las
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O 
castro de San Cibrao de Lás 

está situado a un 15 km da ci

dade de Ourense, no concello 

de San Amaro, comarca de Carballiño. É 

sede do Parque Arqueolóxico da Cultura 

Castrexa de Galicia e é o exemplo mellor 

conservado das formas de vida castrexas 

e a súa transformación en época roma

na e por este motivo é un xacemento ex

cepcional. 

Xeograficamente localízase sobre unha 

ampla cima que domina unha zona graní

tica na confluencia do río Barbantiño co 

Miño, e destaca a súa posición elevada no 

territorio que lle outorga unha gran visi

bilidade sobre a contorna. Polas súas di

mensións é un dos castros máis grandes 

do Noroeste e un dos mellor conservados.

As primeiras investigacións do castro rea

lizáronse a principios do século XX, sen

do pioneiro Florentino López Cuevillas, 

que perfilou as principais características 

de SAN 
CIBRAO 
DE LAS

Yolanda Álvarez González

Fotografía: 
Luís Fco. López González

do xacemento nas súas primeiras publi

cacións na revista Nós, continuadas por 

Xoaquín Lorenzo Fernández nos anos 40. 

As primeiras intervencións sistemáticas 

utilizando metodoloxía arqueolóxica rea

lízanse entre 1982 e 1984, dirixidas por 

B. Pérez Outeiriño, e continúan en 1987

88 e 1991 e 1993, a cargo de Fco. Fariña 

Busto, coa participación activa do equipo 

de arqueólogos que colabora co Museo 

Provincial de Ourense, centradas princi

palmente na zona da porta Este.

No ano 2000 retómanse de novo as actua

cións no xacemento, baixo a dirección 

dun equipo composto por arqueólogos 

e restauradores dirixidos por Yolanda 

Álvarez González, Luís Fco. López 

González e Miguel Á. López Marcos que 

continuarán as intervencións de forma 

intermitente ata o ano 2016 (20002001, 

20032005, 20072010, 2016), campañas 

nas que se realizan intensos labores de 

restauración.

O Castro
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un poBoAdo do fInAl dá IdAde do 

ferro

Os poboados castrexos están delimitados 

por murallas e fosos e teñen unha super

ficie media que oscila entre 1 e 2 ha, ocu

padas por pequenos grupos dunhas 200 

persoas. Este tipo de poboados definen a 

cultura castrexa durante máis de 8 sécu

los, pero a partir do século II a. C. aproxi

madamente, aparecen algúns cambios que 

van transformando este modelo de ocupa

ción do territorio. Un exemplo destes cam

bios é a existencia de grandes poboados 

como o castro de San Cibrao de Las que ten 

unhas dimensións de case 10 ha e unha po

boación estimada dunhas 2.000 persoas.

Durante un tempo o cando, como e por

qué fundouse este poboado foi obxecto de 

discusións xa que non se contaba con es

tudos suficientemente amplos, pero as úl

timas escavacións realizadas neste século 

de forma intensiva e apoiadas en numero

sas datacións radiocarbónicas achegaron 

novos datos que permiten coñecer mellor 

a historia do poboado habitado desde me

diados do século II a. C. ata o III d. C. 

Á esquerda, 

rúa empedrada 

que leva cara á 

porta do recinto 

superior. Dereita, 

portas da segunda 

e terceira muralla 

de San Cibrao 

de Las

Os resultados que se ofrecen neste bre

ve texto son consecuencia das interven

cións realizadas no xacemento e do estu

do realizado para a elaboración da miña 

tese doutoral a partir da análise dun am

plo territorio centrado nesta parte da 

conca media do rio Miño.1

morfoloxíA e complexIdAde dos sIs-

temAs defensIvos

A configuración xeral do xacemento 

está vinculada á súa planta ovalada, e á 

existencia de dous recintos concéntri

cos amurallados. O recinto interior ou 

croa, de grandes dimensións, non fun

ciona como zona de habitación, pero 

resulta claro que tanto a súa delimita

ción, como o seu defensa e a súa loca

lización na parte central e máis alta do 

castro, pretenden dar protagonismo a 

este espazo comunal asociado a fun

cións rituais e relixiosas. 

Para entrar en ambos os recintos ábrense 

só dúas portas en ambas murallas, dúas 

ao Oeste e dúas ao Leste, comunicadas 

1. Álvarez GonzÁlez, Y. (en prensa): Espacios y paisajes castreños en la cuenca media del Miño desde sus orígenes hasta la dominación romana. 
Madrid: CSIC.
Álvarez GonzÁlez, Y. (2019): El poblamiento castreño en la cuenca media del Miño. Una visión diacrónica y territorial en la cuenca del Barbantiño. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Tese.
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por longas rúas empedradas que van des

de o recinto interior ata o exterior. 

O sistema defensivo do castro é complexo 

e monumental e achéganlle por unha ban

da protección e por outra unha gran visi

bilidade na paisaxe. Podemos destacar a 

existencia de varias liñas de muralla, a ex

terior de case 2 km de longo e a existen

cia de elementos con funcións claramente 

defensivas, como a unión das murallas ex

teriores nun fondo de saco, a torre vixía 

ao lado sur ou a multiplicación de esca

leiras. Outro punto importante son as es

pectaculares portas que conservan os cor

pos de garda para o control do paso. A pe

sar da monumentalidade dos sistemas de

fensivos non se documentaron durante os 

traballos de escavación restos de episo

dios bélicos no xacemento.

As estruturAs InterIores

O espazo recuperado nos traballos de 

escavación e restauración no xacemen

to comprende uns 14.000 m2 o que per

mitiu poñer ao descuberto a distribución 

e as estruturas do castro e poder definir 

a existencia de dúas fases principais de 

ocupación, unha anterior á conquista e 

outra posterior romana. 

Un novo dato de grande importancia foi 

coñecer que o castro se construíu dunha 

soa vez, é dicir concibiuse desde un prin

cipio como un gran poboado descartan

do a posibilidade dun crecemento paula

tino. Este feito confirma o desprazamen

to dunha gran cantidade de poboación a 

este punto nun mesmo momento cando 

se crea o castro.

A fAse prerromAnA de sAn cIBrAo de 

lAs

En orixe, construíronse as defensas, o 

recinto central e as rúas radiais. Entre 

as primeiras operacións realizadas es

tivo o trazado e construción dos mu

ros perimetrais das unidades de ocupa

ción, polo menos ata certo alzado (50

70 cm). Estes “muros mestres” delimitan 

un espazo, unha parcela, e construíron

se antes que as dependencias, xa que 

sobre eles levantáronse despois os pa

ramentos das estancias. Cando se ocu

pan as parcelas, encárgase cada unida

de familiar da construción da súa viven

da, como demostran as diversas formas 

Planta do 

castro co 

seu sistema 

defensivo: 

murallas e 

portas

Durante a 

construción 

do poboado 

previuse o 

acondicionamento 

do manancial no 

interior do recinto 

amurallado
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constatadas de construír paramentos 

(máis dunha ducia), desde algúns con 

boa cachotería, ata muros con proble

mas estruturais.

A construción realízase con aparello in

certo concertado e construído a dobre 

cara. Só se talla unha cara das pedras em

pregadas (dúas no caso das esquinas) e 

levántase a dobre cara o paramento, en

chendo o interior con terra, se se trata de 

construción en seco (utilizada especial

mente nas murallas), ou con argamasa 

arxilosa se se trata de vivendas. O para

mento construído refórzase con perpia

ños, é dicir, pedras alongadas pasantes 

que atan o muro para evitar que se abra 

en sentido lonxitudinal.

Unidades 

familiares 

establecidas 

en grandes 

parcelas separadas 

por rúas radiais

Diferentes 

unidades 

familiares 

construídas 

na primeira fase 

de ocupación 

castrexa e 

recreación da nº 1

Debuxo de M. A. López Marcos
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A zona de vivendas dividiuse nunha se

rie de parcelas dun tamaño similar (200

230 m2), onde cada familia construíu 

logo a súa vivenda. Nesta primeira fase, 

prerromana, cada unidade familiar man

tén o seu propio almacén e todo indica 

que a familia nuclear era a unidade bási

ca e que mantiña o seu carácter autosu

ficiente, dentro dunha economía campe

siña baseada na agricultura e a gandería.

San Cibrao de Las estaba formado, na súa 

primeira fase, por unidades domésticas 

campesiñas autosuficientes, cos seus alma

céns, como as castrexas tradicionais. Non 

perdera ou seu carácter rural, por tanto, 

non parece adecuado considerar que San 

Cibrao de Las, do mesmo xeito que outros 

grandes castros, teña trazos urbanos.

A fundación dun castro de grandes di

mensións como este que ten 10 ha, xun

to co feito de que o poboado foi ocupado 

en toda a súa superficie desde o primeiro 

momento, rompe co teito demográfico 

das comunidades castrexas e desaparece 

o límite dentro do que é posible unha so

ciedade segmentaria. 

A planificación e construción de parce

las, recintos, as defensas, murallas fosos, 

a monumentalidade das portas, ou a súa 

gran visibilidade na paisaxe implican ope

racións unitarias pero cambiou a escala, a 

concepción espacial e as formas de orga

nizar a toma de decisións e a organización 

do traballo. As causas destes procesos po

den ser tanto a defensa como a resistencia 

pero tamén débense á aparición de novas 

necesidades organizativas vinculadas á re

lación cada vez máis intensa con Roma, 

xa sexa de resistencia, negociación ou de 

colaboración e nelas pode estar o cambio 

das relacións sociais, entre as que está a 

emerxencia das elites.

A unidade de ocupación familiar estaba 

formada por distintas construcións aso

Esquema de 

espazos e usos 

nas vivendas 

da primeira fase 

do castro
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ciadas a un patio ou un espazo semicu

berto, por iso é polo que estas vivendas 

dos grandes castros se denominan “casas 

patio”. En relación con estas definicións 

habemos de dicir que nos parece o termo 

de “casa  bracarenses” unha denomina

ción pouco afortunada, dado que se uti

liza un adxectivo que alude a unha área 

romana, denominada así tras a organiza

ción conventual, en xacementos do sé

culo II ou I a. C., o que crea aínda unha 

maior confusión nesta época final da cul

tura castrexa. Bracara Augusta fúndase 

cara o cambio de era (coincidente coa 

segunda etapa construtiva de San Cibrao 

de Las) e non se definiu aínda un con-

ventus bracarense, aínda que, evidente

mente, se localízan os grandes castros en 

zonas que logo quedaron incluídas nesta 

demarcación. 

En San Cibrao de Las, as divisións entre 

as unidades son moi claras. Cada unidade 

ocupa unha parcela e ten un único acce

so común ao exterior, normalmente a tra

vés dun patio. Ningunha estrutura dunha 

vivenda se encosta a unha doutra fami

lia; é dicir non se comparten muros de 

construcións entre distintas unidades e 

as solucións para as drenaxes son inde

pendentes en cada casa. A distribución 

e orientación das diferentes vertentes 

dos tellados está suxeita a unha coidado

sa repartición da auga, tanto para ou seu 

aproveitamento, como para a súa correc

ta evacuación. Dentro do espazo interior 

de cada vivenda aparecen dependencias 

que son comúns á maior parte das unida

des familiares:

• Unha estancia dedícase a cociña (de 

planta circular ou cuadrangular) e con

serva sempre os restos dun fogar, acom

pañado por fornos, grellas, alacenas (na 

parede) e abundantes restos de material 

de cociña. 

• Ao redor da cociña sitúanse depen

dencias igualmente de carácter domés

tico e adoitan estar ben pavimentadas. 

Puideron destinarse a vivenda ou para a 

realización de labores cotiáns, como o te

cido ou a moenda que se poden realizar 

no interior. 

• Outra das construcións é utiliza

da como almacén. É de menor tama

ño, de planta circular ou cuadrangular, 

algunhas veces exentas e cunha soleira 

mellor preparada e illada cun acceso a 

maior altura.

• Aparecen tamén unha ou varias cons

trucións dedicadas a zonas auxiliares de 

traballo. Son estruturas máis grandes, 

quizais zonas simplemente semicuber

tas nalgúns casos. Están dedicadas a ta

lleres, ao almacenamento de utillaxe re

lacionados con labores agrícolas ou gan

deiras ou para animais domésticos. 

Estas vivendas funcionan como peque

nas “factorías” familiares que se autoa

bastecen dos produtos básicos para a ali

mentación nas diferentes épocas do ano, 

para o vestido, as ferramentas e o coida

do xeral da familia como reflicte a exis

tencia dun almacén en cada unidade.

Na segunda fase do poboado, San Cibrao 

de Las pasa a ser un núcleo de poboación 

baixo o dominio de Roma e as modifi

cacións que experimentaron as viven

das revelan cambios na comunidade que 

o ocupaba. A escavación rexistra como 

Na segunda fase 

de ocupación en 

San Cibrao de 

Las as vivendas 

sofren reformas 

e incluso abren 

parcialmente a rúa 

empedrada para a 

súa instalación
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algunhas unidades desaparecen, outras 

se reocupan e fanse máis grandes e ato

pamos tamén unidades moi pequenas. 

En xeral obsérvase unha desigualdade 

nos espazos de vivendas que non existía 

na primeira fase así como a desaparición 

do almacén familiar.

Non se identificaron en San Cibrao de 

Las áreas que reflictan claramente unha 

especialización funcional fose do ámbi

to doméstico. Non existe un rexistro mo

ble distinto ao doutros poboados coetá

neos. Os enxovais domésticos responden 

aos característicos das unidades de ocu

pación; non hai producións específicas, 

nin un volume significativo de pezas fo

ráneas que permitan soster a existencia 

dun centro produtivo especializado ou 

de intercambio. Nada permite, por tan

to, defender nin a existencia dun rexis

tro de prestixio, nin un centro produtivo 

especializado ou destinado á produción 

de excedentes, nin dun enclave de inter

cambio

Con todo, no rexistro da primeira fase de 

San Cibrao de Las detéctase que desde o 

primeiro momento foi necesaria a xesta

ción dun grupo para a organización da 

poboación e do poboado, e posiblemen

te tamén para articular a resposta ante 

Roma. Aquí comezaría realmente a dife

renciación social, que se pode detectar 

noutros elementos do rexistro material 

castrexo desde o final do século II a. C. 

e sobre todo no I a. C., tanto en grandes 

como en pequenos castros, e que son in

dicadores da configuración de desigual

dades, 

Neste sentido, é importante destacar 

o protagonismo que cobra neste novo 

modelo de ocupación o recinto central 

que é un indicador de como a socieda

de castrexa estábase desintegrando, des

aparecendo o seu carácter segmentario. 

Quizais a monumentalización deste es

pazo, producida xa nun momento de in

tensa transformación das comunidades 

Vista xeral 

dunha cociña con 

seus elementos 

internos, braseiro, 

morteiro e fogar

Detalle dos 

elementos internos 

dunha lareira na 

vivenda 21 de S. 

Cibrao de Las
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indíxenas, sexa un reflexo do importan

te papel que xogaban nesta fase celebra

cións, reunións ou rituais na articulación 

da nova comunidade, sen descartar ou

tros usos indeterminados. Á súa vez, a 

través deles puideron emerxer e lexiti

marse individuos ou familias cun maior 

poder de decisión e organización, ne

cesarios fronte a concentración da po

boación nun mesmo lugar. Se fose así, 

os cambios na estrutura espacial e social 

formaron parte dun proceso de confor

mación dunha nova comunidade en novo 

asentamento, no que adquiriron unha 

maior importancia os espazos comúns, 

simbólicos ou relixiosos, sempre un fac

tor esencial na consolidación e sanción 

de novos poderes e na cohesión da co

munidade. Na segunda fase este papel é 

aínda máis claro.

As vivendas conservan a súa distribu

ción xeral, pero aparecen organizadas 

en barrios, divididos por rúas que re

flicten unha organización, unha parce

lación previa do conxunto do espazo. 

A fonte intégrase na rolda interior e or

ganízase o seu acceso. Como en todos 

os castros da II Idade do Ferro, cons

trúese a muralla no primeiro momen

to e aínda que a súa morfoloxía e estru

tura ten moito dos esquemas que apa

recen noutros castros máis pequenos, 

sorprenden as dimensións, a monu

mentalidade e as técnicas de defensa. 

Outra novidade é a creación do recin

to superior amurallado de gran tamaño 

e relevancia dentro do esquema cons

trutivo que aínda que lembra o mode

lo do próximo castro de Laias, non é 

habitual. Doutra banda o conxunto de 

materiais que achega o rexistro é total

mente común ao dos castros da II Idade 

do Ferro o que limita a obtención de 

cronoloxías a partir unicamente do es

tudo do material.

A fAse posterIor á conquIstA romAnA 

de sAn cIBrAo de lAs

Unha vez concluída a conquista, baixo o 

discurso da pacificación difundido polos 

autores romanos, a imposición de civita-

tes, os pactos e tributos esixidos provo

caron drásticos cambios na economía e 

o traballo das comunidades locais e a rá

pida transformación da sociedade, men

tres tomaban forma grupos privilexiados 

que empezaron a expresarse a través da 

epigrafía uns anos despois. A xerarquiza

ción do poboamento e as desigualdades 

no rexistro material dos poboados son 

as evidencias materiais destas profundas 

transformacións. 

Sen dúbida este profundo cambio na 

orientación económica está detrás das 

desigualdades en riqueza que se aprecian 

nas unidades domésticas da segunda fase 

de San Cibrán de Las e da desaparición 

nos espazos domésticos castrexos dos 

rexistros que antes reflectían a existen

cia de actividades necesarias para o auto

abastecimento das unidades familiares e 

a autosuficiencia do poboado.

Inscripcións 

documentadas 

na parte alta 

da croa en 2003

Debuxo Miguel Angel López Marcos
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Espazo da vivenda 

50 reformada 

na segunda 

fase romana do 

castro e dividida 

en numerosas 

estancias das que 

destacan dous 

espazos de cociña

Vista xeral da 

vivenda 50 

despois da súa 

restauración. Á 

dereita algúns dos 

seus achados que 

reflicten o uso da 

plástica castrexa 

nesta segunda fase
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Aparecen nesta fase tipos de vivendas que 

reflicten unha forte desigualdade entre 

unidades de ocupación. Documéntanse 

no rexistro vivendas de pequeno tama

ño construídas de formas pouco elabo

radas e que contan cunha cociña, un es

pazo anexo e un pequeno soportal, men

tres que aparecen tamén grandes viven

das con numerosas dependencias, dúas 

cociñas ou distribuidores de espazos 

nas que non aparecen almacéns familia

res. Respecto aos materiais atopamos ta

mén elementos alleos ao mundo castrexo 

como son cerámicas foráneas, elementos 

de plástica arquitectónica, ourivaría e ou

tros elementos como os styli (para a es

critura).

En resumo, a pesar da continuidade de 

trazos construtivos, a pervivencia da es

trutura básica do poboado, e o predomi

nio de producións cerámicas locais, es

tas novas unidades reflicten un desarrai

gamento claro das tradicións anteriores 

no que se refire aos espazos construídos 

das vivendas (tamaño, distribución e fun

cionalidade). No que respecta á econo

mía, enténdese moi ben o abandono das 

prácticas de autoabastecemento das an

tigas comunidades castrexas, marcado 

pola desaparición dos almacéns familia

res. Trátase de comunidades indíxenas, 

agora xa galaicorromanas, integradas na 

ordenación provincial de Roma no extre

mo da Hispania Citerior, que afectou a 

poboacións e territorios. 

Un dato revelador dos cambios na econo

mía destas comunidades é a introdución 

do cultivo da vide. A única especie culti

vada identificada nas mostras analizadas 

de San Cibrao de Lás na campaña do ano 

2016. Dentro desta nova orde económica 

a actividade que se documenta claramen

te neste territorio é a explotación dos xa

cementos auríferos de forma intensiva. 

Contamos en toda a zona analizada con 

numerosos exemplos de explotacións ro

manas que foron sistematicamente balei

rando todos os depósitos auríferos das 

marxes do rio Miño ou da conca do rio 

Arnoia por exemplo. Se pensamos na in

Detalle dalgúns 

trísceles atopados 

durante a 

escavación no 

castro

Debuxo José Manuel Acebo Juárez 
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fraestrutura necesaria para realizar estes 

traballos como, a prospección previa, a 

creación dunha rede hidráulica e o seu 

mantemento continuo, ou a provisión de 

ferramentas, compréndese a necesidade 

dunha visión global para valorar a nova 

dimensión da economía romana que rea

liza unha explotación intensiva e diversi

ficada de todos os recursos.

Finalmente vemos como o castro, como 

morfoloxía de poboado, abandónase de 

forma paulatina ao longo do s. I d. C. e 

aparecen novos sitios abertos, de distinto 

tamaño, que son a materialización dunha 

nova orde social no marco da civitas: 

unha unidade política e de dereito que 

se impuxo ás comunidades locais.

vAlorAcIóns

A fundación ex novo do gran poboado 

castrexo de San Cibrao de Las realizou

se elixindo un emprazamento moi des

tacado. En xeral, este poboado castrexo 

é unha boa mostra das estratexias loca

cionais dos grandes castros: empraza

mentos moi destacados, pero con pen

dentes suaves, de forma que o poboado 

poida ser de amplas dimensións, cunha 

gran prominencia e amplo control visual. 

Isto apréciase tamén en Sanfins, Monte 

Mozinho, Castroventosa, Monte da Chan 

ou San Caetano.

En relación con este fenómeno de gran

des poboados, ao longo do século I a. C. 

e quizais nalgunhas zonas xa desde o fi

nal do século II a. C., aprécianse varios 

cambios no patrón de poboamento no 

noroeste hispano, máis intensos e marca

dos polas grandes concentracións de po

boación en asentamentos de dimensións 

moito maiores que as dos castros de 1 a 

2 ha, predominantes durante a segunda 

Idade do Ferro. A iso hai que sumar no

vas fundacións de castros, algúns deles 

cunhas condicións locacionais totalmen

te distintas ás do patrón castrexo, as am

pliacións de castros por engadido de re

cintos, ou a aparición de asentamentos 

abertos, rompendo cun esquema ata en

tón exclusivamente baseado na replica

ción de castros similares entre si. 

No xacemento de San Cibrao de Las, a 

pesar da ampla superficie intervida, non 

hai espazos que poidan asociarse á sede 

dun poder central, tampouco dunha es

pecialización funcional, nin indicios de 

intensas actividades comerciais ou redis

tribuidoras.

A aparición dos grandes castros do sur 

de Galicia e do norte de Portugal ha de 

ser entendida como un aspecto máis dos 

complexos de procesos de desarticula

ción do poboamento castrexo, indisocia

bles duns contactos, cada vez máis inten

sos con Roma. Sabemos que desde o úl

timo terzo do século II a. C. tropas ro

manas chegaran á costa atlántica e em

pezáronse a suceder campañas nestas 

rexións. Agora ben, menos claro é identi

ficar cales foron as relacións establecidas 

entre as poboacións indíxenas e Roma 

nesa etapa preprovincial. 

O proceso de formación e consolidación 

destes oppida ponse en relación co forta

lecemento das elites. Os grandes castros 

son un reflexo dun período conflitivo, 

no que as relacións entre as comunida

des indíxenas e Roma puideron adoptar 

distintas formas e, ademais, ser cambian

tes. Do mesmo xeito que nel apréciase a 

disolución da sociedade castrexa, tamén 

está o xerme da sociedade provincial ga

laicoromana. As dúas fases de ocupación 

de San Cibrao de Las son un reflexo des

te proceso.
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INTRODUCIÓN

O Parque Arqueolóxico da Cultura 
Castrexa toma como referente o cas-
tro de San Cibrao de Las, situado nos 
concellos de San Amaro e Punxín, 
un xacemento arqueolóxico único 
no noso territorio: a súa extensión, 
a monumentalidade das súas fortifi-
cacións, o excepcional da súa inci-
piente organización urbana e o fei-
to de ser un dos castros mellor coñe-
cidos e cunha maior superficie esca-
vada, foron factores determinantes 
na súa elección para a localización 
do Parque Arqueolóxico da Cultura 
Castrexa.

A súa posta en funcionamento 
supón, entre outras, a creación do 
CIDCC –Centro de Interpretación e 
Documentación da Cultura Castrexa– 
cunha dobre vertente (investigado-
ra e de difusión sociocultural). Este 
centro conta cun programa expositi-
vo deseñado para ofrecer ao públi-
co visitante un tipo de ocio intelixente 
e novas experiencias; así como espa-
zos no que aprender de maneira lúdi-

O PARQUE ARQUEOLÓXICO 
DA CULTURA CASTREXA:

Montserrat Adalid Rodríguez
Espiral XC S.L / Parque Arqueolóxico 
da Cultura Castrexa de San Cibrao de Las

ca e participativa acerca dunha cul-
tura que lle confire ao noso territorio 
personalidade propia dende hai máis 
de 2.500 anos.

ESPAZO ARQUITECTÓNICO

O edificio que alberga as instala-
cións e servizos que ofrece o Centro 
de Interpretación e Documentación 
da Cultura Castrexa –CIDCC– é 
obra dos arquitectos Ángeles Santos, 
Carmen Ruiz e Xosé Carlos Martínez. 
Esta proposta, que concorreu baixo o 

lema ZN, resultou ser a gañadora no 
concurso público convocado polos 
concellos de San Amaro e Punxín, 
a Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural da Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo da 
Xunta de Galicia e a Deputación 
Provincial de Ourense para a constru-
ción do mesmo. 

O CIDCC, que conta cunha superficie 
de máis de 2.900 m2, actúa como un 
límite físico, como unha «nova entra-
da» ao xacemento que, á súa vez, 
exerce como pantalla visual trala que 
se esconde a realidade arqueolóxica. 

A súa fragmentación, así como o 
encaixe no terreo adaptándose á 
pendente buscan minimizar o impac-
to visual. Do mesmo modo, dentro 
das singularidades que presenta un 
edificio desta natureza, procurouse 
o emprego de materiais compatibles 
coa paisaxe na que se sitúa para o 
acabado de fachadas e cubertas.

En palabras dos seus arquitectos, o 
edificio sitúase como un primeiro cin-

Lansbrica, nome antigo do poboado de 
A Cidade de San Cibrao de Las

Espazos, necesidades 
e funcionalidades
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to do castro, unha barreira de conten-
ción de todas as necesidades que un 
equipamento cultural destas caracte-
rísticas demanda. 

Os seus diferentes volumes defínense 
en usos:

Na planta alta localízanse as áreas 
administrativas do centro: oficina e 
despachos, sala para guías, sala 
para reunións; así como a biblioteca. 

Na planta baixa do edificio sitúan-
se a recepción interior, a exposición 

permanente, a sala para exposicións 
temporais, dúas aulas didácticas, os 
almacéns e o laboratorio para inves-
tigadores, ademais dos aseos. 

O soto alberga diversas instalacións 
que garanten o funcionamento ordi-

Panorámica xeral do edificio 
que acolle o PACC

Exposición permanente no PACC
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nario dos diferentes equipamentos e 
elementos que compoñen o CIDCC.

A cafetería sitúase de forma indepen-
dente, conectada co resto do edificio 
a través da recepción exterior (espa-
zo cuberto coa función de área de 
espera). A área de tenda está inte-
grada na zona de cafetería.

ESPAZO MUSEOLÓXICO: 
CONTIDOS E USOS

O Centro de Interpretación da 
Cultura Castrexa é unha infraestru-
tura de comunicación e divulgación, 
na que se desenvolven funcións 
didácticas e de información, cun 
programa expositivo enfocado ao 
público xeral. Trátase dun espazo 

idóneo para dar a coñecer a esen-
cia desta cultura, descubrir como 
foron evolucionando as sociedades 
ao longo da Idade do Ferro a través 
do seu modelo de hábitat –o castro– 
e aproximarnos, de xeito rigoroso e 
didáctico, á vida cotiá dos homes e 
mulleres que habitaron o NO penin-
sular durante este período.

A exposición permanente do CIDCC 
está dividida en 11 salas ou sectores 
que versan sobre a Cultura Castrexa e 
a pegada que deixou en nós, na pai-
saxe e no territorio, a súa evolución e 
transformación ao longo dos séculos, 
as súas xentes, os modos de vida, o 
seu universo simbólico, o impacto da 
chegada romana e, como non, tamén 
sobre a arqueoloxía e as escavacións 
no castro de San Cibrao de Las. 

Sector 01. CORAZÓN DE REDE: Un 
interesante audiovisual que somerxe 
ao espectador na Cultura Castrexa 
como fenómeno característico do 
NO peninsular e presenta o castro de 
San Cibrao de Las como un xacemen-
to arqueolóxico excepcional, relevan-
te para o coñecemento de Galicia 
nesta etapa da súa historia.

Sector 02. MEMORIA E HISTORIA: 
No percorrido pola exposición acom-
pañan os pensamentos dos primeiros 
estudosos desta cultura, pero tamén 
o sentir e a alma das sociedades 
que habitaron este territorio durante 
séculos. 

Sector 03. CULTURA CASTREXA: 
Unha terra marcada por poboados for-
tificados que, como a vella Lansbrica, 

O Corazón de Rede
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abre as súas monumentais portas para 
que o público descubra a Idade de 
Ferro na marxe atlántica europea, a 
súa evolución e a transformación das 
sociedades que a habitaron. 

Sector 04. PAISAXE: Reflicte o pro-
fundo cambio que sufriu a paisaxe 
galega durante este período como 
consecuencia da acción humana, 
deixando pegadas que incluso hoxe 
en día podemos detectar.

Sector 05. MURALLAS: O público 
atravesa un impoñente sistema defen-
sivo que pon de manifesto a entida-
de e o poder dun castro sobre o seu 
territorio, converténdose en símbolo 
da comunidade que alberga.

Sector 06. O CASTRO: Amósanse 
diferentes tipoloxías de castros, a súa 
construción e organización en torno 
a espazos públicos e domésticos; así 
como a especialización en función 
dos recursos do territorio no que se 
erixen. 

Sector 07. ESCENARIOS: Dáse a 
coñecer a importancia do espazo 
físico -apropiación dos recursos do 
territorio- para o desenvolvemento da 
vida cotiá no interior dun castro.

Sector 08. UNIVERSO SIMBÓLICO: 
Nesta sala o público atopa respos-
ta aos misterios do universo simbóli-
co castrexo: a emblemática figura do 
guerreiro, o valor ritual das ”pedras 
formosas”, a natureza como santua-
rio, as divindades 

Sector 09. O IMPACTO DE ROMA: 
A evidencia do contacto entrambas 
culturas, que vai marcar para sempre 
o devir da sociedade castrexa.

Sector 10. SAN CIBRAO DE LAS: O 
descubrimento do oppidum de San 

Cibrao de Las. O público pode des-
cubrir nesta sala ao persoal investiga-
dor e arqueólogo que participou no 
seu estudio e escavación ao longo de 
case un século. 

Sector 11. CYBERCASTRO: Neste 
espazo é posible consultar a realida-
de doutros castros do noso territorio, 
ampliar a información da exposición 
e participar nun xogo virtual sobre a 
conquista da Gallaecia. 

Ben sexa de xeito autónomo ou ben 
formando parte dunha visita guiada, 
o público obterá a información sufi-
ciente para entender a vida durante a 
Idade do Ferro no noso territorio, así 
como as claves para visitar o castro 
de San Cibrao de Las.

PROXECTO EDUCATIVO: 
ACTIVIDADES E SERVIZOS

Ofrecer una «lectura interpretati-
va» comprensible do ben patrimo-
nial é un aspecto básico na crea-
ción de calquera programación cul-
tural. Por iso, o obxectivo fundamen-
tal do proxecto educativo actual do 
Parque Arqueolóxico da Cultura 
Castrexa é promover o seu carácter 
didáctico, potenciándoo como unha 
institución ao servizo da difusión do 
patrimonio arqueolóxico e da cultu-
ra castrexa. 

A elaboración dun proxecto educati-
vo é unha tarefa necesaria e impres-
cindible para o deseño e posta en 
marcha de calquera programa de 
actividades nun equipamento cultu-
ral. Estas actividades deben estar 
orientadas a proporcionar ao públi-
co que o visita un espazo de encon-
tro e socialización do coñecemento, 
á vez que unha experiencia xenuína 
e motivadora.

Piares da acción didáctica:

Converter o PACC en referente do 
ocio educativo e do turismo arqueo-
lóxico en Galicia.

Establecer unha comunicación bidi-
reccional co público, que permi-
ta a transmisión e o intercambio de 
coñecemento.

Crear un conxunto de ferramentas e 
recursos que acheguen o patrimonio 
arqueolóxico da Idade do Ferro ao 
público xeral.

Ter en conta a pluralidade e diversi-
dade do público potencial, elaboran-
do programas adaptables ás deman-
das e necesidades dos/as visitantes.

Xerar novas experiencias de ensinan-
za-aprendizaxe que contribúan ao 
incremento do número de visitantes 
que recibe o Parque Arqueolóxico.

Familiarizar aos diferentes segmentos 
de público co legado arqueolóxico 
e cultural, promovendo actitudes de 
respecto e fomentando a conserva-
ción e o sentimento de custodia cara 
ao patrimonio.

Actividades e servizos 
culturais:

A tipoloxía de actividades que se 
realizan no Parque Arqueolóxico da 
Cultura Castrexa vén caracterizada 
pola existencia dunha oferta básica 
permanente, de programas especí-
ficos para grupos e de actividades 
especiais.

a) Oferta básica permanente: coa 
exposición como punto de partida e 
o castro de San Cibrao de Las como 
elemento central, o público pode 
escoller entre diferentes experiencias 
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para achegarse á cultura castrexa, ás 
xentes que poboaron estas fortifica-
cións e á paisaxe na que foron levan-
tadas hai centos de anos. Orientada 
ao público familiar (criterio sociolóxi-
co amplo), trátase dunha proposta o 
suficientemente integradora e flexible 
como para atender a heteroxeneida-
de de públicos que engloba este ter-
mo, fomentando a participación acti-
va de persoas con capacidades, ida-
des e necesidades diversas.

• Visitas guiadas á exposición estable 
do Centro de Interpretación: A expo-
sición que se exhibe de maneira per-
manente no PACC dota aos visitantes 
da información precisa para obter 
un mellor aproveitamento da visita á 
área arqueolóxica. En consecuencia, 
os contidos que se tratan nesta visita 
guiada céntranse naqueles aspectos 
que funcionan como complemento 
á visita exterior e baséanse nun per-

corrido visual e moi didáctico polos 
diferentes sectores da exposición.

• Visitas guiadas á área arqueolóxi-
ca: Este itinerario percorre os espa-

zos e elementos máis significativos 
do castro de San Cibrao de Las. O 
percorrido da visita guiada está arti-
culado en torno a trece paradas 
nas que se tratan os aspectos clave 

Museografía no PACC

Obradoiro relativo ao proceso dunha escavación arqueolóxica
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para a comprensión deste xacemento 
– emprazamento, sistemas defensivos, 
organización urbana, espazo domés-
tico–, tan representativo do perío-
do final da cultura castrexa do NO 
peninsular. 

• Realización de exhibicións e obra-
doiros temáticos: Constitúen o com-
plemento ideal da visita ao castro e 
á exposición. Os obradoiros están 
deseñados co mesmo criterio de cali-
dade que os programas de visitas 
e teñen un acentuado compoñente 
didáctico coa cultura castrexa como 
eixo central: a transformación dos 
cereais en alimento, a importancia da 
figura do guerreiro e a evolución do 
armamento, a elaboración do tecido 
e a vestimenta ou os ornamentos per-
soais e os motivos decorativos, entre 
outros. As exhibicións, como activi-
dades de mostra ou exposición, per-
miten ao público observar procesos, 
técnicas e modos de vida pretéritos 
a través de recreacións, réplicas e a 
correcta manipulación das mesmas. 

Nelas o fío condutor son os procesos: 
a transformación de materias primas 
en obxectos da vida cotiá, dos pro-
dutos da natureza en alimentos, etc. 

b) Programas específicos para gru-
pos (escolares, asociacións, persoas 
con discapacidade, terceira idade e 
outros colectivos): A través de propos-
tas concretas, elabóranse programas 
de actividades adaptados aos intere-
ses e especificidades dos distintos gru-
pos visitan o Parque Arqueolóxico. O 
deseño de actividades exclusivas é o 
instrumento básico de comunicación 
con estes colectivos.

c) Actividades especiais: Paralela-
mente á oferta permanente de acti-
vidades, prográmanse actividades 
extraordinarias dirixidas a tódolos 
públicos (incluído o profesional) coa 
finalidade de xerar un programa 
dinámico e atractivo que evite estan-
car a oferta do PACC. Así, activi-
dades como as visitas guiadas noc-
turnas, as ceas temáticas con músi-

ca en vivo, as xornadas de arqueo-
loxía experimental e as xornadas 
de recreación histórica -entre outros 
eventos- presentan unha nova faceta 
do Parque Arqueolóxico como institu-
ción dedicada á divulgación e inter-
pretación patrimonial.

Outro dos servizos que conforman 
os recursos principais que poñemos 
a disposición do público que visita o 
PACC é a produción de materiais cul-
turais e educativos:

a. Material informativo: dípticos coa 
información básica, planos de orien-
tación para visitar o centro e a área 
arqueolóxica, folletos cos principais 
recursos turísticos da contorna... 

b. Material didáctico: este material 
elabórase a partir dos resultados da 
investigación arqueolóxica, empre-
gando todos os recursos interpretati-
vos ao noso alcance.

Obradoiro  temático 
sobre alimentos
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• Material didáctico de uso no PACC: 
fichas e unidades didácticas, réplicas 
de ferramentas, armas, utensilios da 
vida cotiá na Idade do Ferro tales 
como fouciños, lanzas, puñais de 
antenas, fusaiolas, teares, vasillas, 
cestos, muíños, etc. 

• Material didáctico en formato dixi-
tal: animacións virtuais, percorrido 
guiado interactivo polo castro de San 
Cibrao de Las, recursos e enlaces 
web, etc.

SÍNTESE

O coñecemento, coidado, protec-
ción e preservación do castro de 
San Cibrao de Las é a razón de ser 

Aprendendo sobre a casa

do Parque Arqueolóxico da Cultura 
Castrexa.

Un dos aspectos más satisfactorios 
da súa xestión é a posta en valor do 
patrimonio arqueolóxico (identificalo, 
protexelo, recuperalo, interpretalo e 
difundilo), o que leva consigo tarefas 
relacionadas con: 

A socialización do coñecemento.

A innovación e orixinalidade nos pro-
gramas de actividades.

A incorporación dos recursos dixitais 
ao labor educativo.

O apoio ás institucións nos traballos 
de investigación e conservación.

A avaliación permanente da calida-
de do servizo ao visitante.



Situación do Castelo Pequeno dentro do concello de A Mezquita
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Está emprazado nun outeiro coroado por un 

afloramento residual de granito ou “caste

lo”, situado no medio da serra da Azoreira, 

un contraforte occidental da serra do Marabón, á súa 

vez, contrafortes da serra da Segundeira. 

O xacemento arqueolóxico está inscrito no Inventario 

de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia, 

no catálogo do Plan Básico Autonómico. Forma parte, 

polo tanto, do catálogo xeral da xacementos da Xunta 

de Galicia polo que lle é de aplicación o contido nos 

artigos 30, 39 e 45 da lei 5/2016, de 4 de maio de pa

trimonio cultural de Galicia. Ademais, tamén figura 

no catálogo de xacementos arqueolóxicos con núme

ro 2.1 05 e grao de protección integral GII1, do Plan 

Xeral de Ordenación Urbana de A Mezquita, á espera 

de aprobación definitiva.

En setembro de 1991, Cristina Varela e Ánxeles López, 

durante uns traballos de prospección realizados no 

concello de A Mezquita, incorporan ao Inventario 

de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia 

un novo ben cuxo nome é O Castelo Pequeno/O 

Formigoso (GA32048011).

O xacemento é descrito como un castro romanizado 

asentado na cima dun outeiro. Posúe unha croa 

circundada por unha plataforma e cuxa forma é oval. 

Tamén existe unha dobre liña de muralla e unha 

sucesión de terrapléns.

En superficie, localizáronse muíños de man romanos, 

tégulas e restos de paredes.

En xuño de 2010, Nieves Amado dirixiu unha 

actuación denominada: Control arqueolóxico da 

limpeza e posta en valor de tres castros no concello 

da Mezquita: O Cabezo, O Carballarego e O Castelo 

Pequeno (A Mezquita  Ourense).

Durante os devanditos traballos, actualizou a ficha 

do Inventario, incorporando novos datos. Indica 

que o topónimo “Castelo Pequeno” responde a 

un afloramento rochoso natural, arredor do cal 

se constrúe o primeiro recinto ou croa, e que o 

xacemento conta con tres recintos adxacentes entre 

si, ata acadar as case 10 ha de superficie. Cada un dos 

tres recintos está achaiado sobre fortes terrapléns e 

amurallado con murallas de granito.

Na parte máis setentrional, as murallas encóstanse 

contra o afloramento rochoso. Fóra do espazo 

habitacional xorde un profundo foxo seguido dun 

parapeto cunha área duns 2.600 m² de pedras fincadas. 

Localizouse un machado de pedra pulida e unha pía 

de granito, aínda que hai referencias da aparición 

de cerámica, tégula, muíños de man circulares e 

pedras labradas. Segundo a arqueóloga, a cronoloxía 

do xacemento correspóndese coa terceira fase da 

cultura castrexa, séculos II a. C.I d. C.

Israel Picón Platas

na parroquia 
de San Simón de Santigoso 
(A Mezquita, Ourense)

O Castelo Pequeno
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No ano 2012, o arqueólogo Javier Chao dirixiu unha 

prospección cuxo obxectivo era facer unha revisión 

xeral dos xacementos para a redacción do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal de A Mezquita. Durante 

esta actuación outorgóuselle ao castro unha área de 

protección integral coincidente coas estruturas visi

bles e unha área de cautela para o contorno inmedia

to do ben ante a posibilidade de que se conserven 

restos arqueolóxicos unidos con el.

No ano 2017, o concello de A Mezquita, en prol de 

traballar no coñecemento do patrimonio arqueoló

xico municipal e no Castelo Pequeno, de maneira 

excepcional encargoulle ao arqueólogo Israel Picón 

Platas (Citania Arqueoloxía SL), a redacción dun 

proxecto arqueolóxico cuxos obxectivos primor

diais eran: 

• Prospección LIDAR, intensiva e extensiva de cam

po do Castelo Pequeno. 

• Voo fotogramétrico, fotografías aéreas, plano en 

planta con curvas de nivel do xacemento e instala

ción dunha rede de bases topográficas en sistema 

ETRS89 .

• Recollida de patrimonio inmaterial asociado. 

Despois dos traballos realizados concluímos que 

O Castelo Pequeno ten unha superficie total de 

12.179 ha, e conta con 3 murallas circulares que 

xeran 3 recintos; o superior 0.482 ha, o interme

dio 0.674 ha e o inferior 2.683 ha; 3 parapetos –1 

ao nordeste e 2 ao oeste– e 3 foxos asociados aos 

anteriores e 1 zona moi ampla de pedras fincadas 

ao norte. 

No ano 2019, baixo a dirección do mesmo director, 

realizáronse as primeiras sondaxes valorativas sobre 

o xacemento.

Na sondaxe 1 de 9x2 m, documentouse un dos foxos 

do castro, en combinación co parapeto. O foxo fíxose 

rebaixado considerablemente o horizonte edáfico C 

de xeito gradual con paredes verticais angulosas ata 

acadar un desnivel máximo na base redondeada de 

2,45 m nunha distancia de 6 m. 

Tamén se documentou un nivel de ocupación forma

do por terra moi orgánica e compactada con carbóns. 

Disponse enriba do foxo con buzamento cara o leste 

(UE107). Neste nivel, localizouse un bordo recto da I 

Idade do Ferro.

Na sondaxe 2 documentouse un nivel de ocupación 

(UE204) asentado sobre un nivel natural de terras 

amarelentas (substrato). Nel, recolleuse un galbo liso 

do Ferro I; un bordo facetado da II Idade do Ferro e 

un galbo inciso e estampado e un fondo plano con re

bordo perimetral e unha fusaiola cónica, todos eles, 

do Cambio de Era. 

A sondaxe 3 non aportou ningunha información ar

queolóxica salientable agás un bordo amendoado un 

galbo liso da II Idade do Ferro descontextualizados 

(UE302).

Voo fotogramétrico 
sobre o castro
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O treito de muralla exhumado (UE404) estaba cuber

to por un voluminoso derrubo (UE401) que ocultaba 

case na súa totalidade a fábrica do seu alzado e plan

ta. Este nivel de derrubo caracterizábase por estar 

exclusivamente formado por cachotería, cunha total 

ausencia de sedimento. Durante a actuación proce

deuse á retirada da totalidade desta fase de derrubo 

polo alzado da cara externa da muralla, non obstante 

este desentullo non se completou na súa totalidade 

na planta e alzado interior. 

A muralla conserva unha maior cota pola súa cara in

terna, feito que se explica pola pronunciada penden

te existente aos pés do lenzo exterior, que se eleva 

contigua a un dos profundos foxos onde se formulou 

outra das sondaxes da presente actuación. En xeral 

o lenzo exhumado posúe un bo estado de conserva

ción, xa que non se documentan derrubes ou lagoas 

que poidan levar a pensar nun potencial colapso es

trutural. Tan só cabe destacar a existencia dunha liña 

de ruptura na parte central da cabeceira (UE403), 

que tan só afecta a unha zona moi acoutada das fia

das superiores. 

A presenza desta fractura pode vir motivada polo 

desprendemento dos ripios que dan estabilidade ao 

conxunto da fábrica, fenómeno xeneralizado nos 

procesos de deterioro deste tipo de construcións de 

pedra seca. Esta forma de erosión acostuma a ter a 

súa orixe na acción mecánica da vexetación e os mo

vementos de fábrica. Ante a ausencia de vexetación 

neste caso en concreto, entendemos que este deterio

ro pode achacarse maiormente aos movementos de 

fábrica xerados pola acción de arrastre das sucesivas 

coladas de entullo froito do paulatino colapso da es

trutura, e ao peso exercido por estes derrubes.

A estrutura que apareceu acaroada ao lenzo exter

no da muralla (UE405), foi exhumada parcialmente, 

quedando ao descuberto apenas dúas fiadas mal con

Proposta 
da equipa 
de Citania 

Arqueoloxía 
dos sistemas 

defensivos 
do castro
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servadas na zona de contacto coa muralla. Estaba cu

berta por un derrubo causado polo espolio da mura

lla UE 402, formado por terra areosa de cor cincenta, 

con moita pedra fragmentada de granito.

Despois de retirar varios derrubes, localizouse unha 

nova estrutura, que apareceu acaroada ao lenzo ex

terno da muralla (UE405). A ca

beceira desta estrutura prolónga

se cara o foxo, pero non foi com

pletada a súa escavación ao estar 

selada polo seguinte nivel de de

rrubo UE406. A día de hoxe, des

coñecemos a súa funcionalidade.

Por outra banda, A Dra. Cristina 

Seoane realizou un estudo da ce

rámica do Castelo Pequeno e que 

se levou a cabo segundo os crite

rios establecido no seo do GEPN

AAT da Universidade de Santiago 

na súa sección de Castrexo (Rey 

et al. 2009, 2011).

Durante a actuación tan só se re

cuperaron 23 fragmentos. A nivel 

formal temos:

6 bordos: 3 facetados e 3 redon

deados)

1 fondo con rebordo perimetral

15 galbos, dos cales, 1 presenta 

decoración circular estampada e 

outro con decoración incisa

1 colo 

A nivel cronolóxico, tan só tres 

fragmentos que corresponden 

a un único bordo facetado e un 

pequeno fragmento de galbo con 

círculos concéntricos estampa

dos poden adscribirse ao Ferro II 

e á fase GalaicoRomana respecti

vamente.

No Castelo Pequeno localizou

se un único exemplar de cerámica relacionado coa 

produción téxtil. Trátase dunha fusaiola que amo

sa unhas características moi particulares, posto 

que se trata dunha peza modelada a tal fin. Trátase 

dunha fusaiola cónica recollida na UE204 e que 

se adscribe ao Cambio de Era ou incluso á fase 

Galaicoromana.

Cara exterior da muralla descuberta

Situación das sondaxes
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Durante esta intervención incorpo

rouse un novo xacemento –petróglifo 

de Castelo Pequeno– ao Inventario de 

Xacementos Arqueolóxicos con códi

go GA32048033 e que se sitúa dentro 

do castro. O ben presenta catro cazo

letas asociadas a un suco circular cun 

diámetro aproximado de 12 cm e ca

zoleta central. O soporte onde se lo

calizan os gravados mide 1’80 x 1 m 

e ten unha altura máxima de 0,95 m 

pola parte sur, mentres que pola parte 

norte acada uns 0,20 m.

No ano 2020, planeouse unha inter

vención cuxos obxectivos eran:

• Obtención de secuencias estratigrá

ficas representativas: solos de ocupa

ción e/ou abandono, en 3 dos recintos 

habitacionais para coñecer o carácter 

e funcionalidade dos mesmos.

• Achega á secuencia cronotemporal do xacemento.

• Rexistro e identificación da cultura material e reco

llida de mostras orgánicas para estudos carpolóxicos, 

antracolóxicos e datacións radiocarbónicas.

• Estudo, documentación e diagnose da muralla máis 

setentrional e das pedras fincadas.

Na sondaxe 1 escaváronse 14,50 m² na zona das pedras 

fincadas (parte setentrional) cunhas dimensións de 2 x 

7 m e unha profundidade máxima de 1,85 m. Esta son

daxe aportou unha interesante información en relación 

aos sistemas defensivos do Castelo Pequeno, xa que se 

escavou ata localizar o foxo realizado no xabre (UE107), 

e descubrir un novo parapeto terreiro con pedras finca

das na parte superior. Apoiada sobre o substrato. 

Fusaiola cónica Petróglifo mirando cara o Sur

Situación das sondaxes
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Na sondaxe 2 abríronse 8,40 m². Nesta sondaxe, do

cumentouse unhas fases de abandono e unha de 

ocupación de onde se recolleu unha mostra de se

mente de trigo que foi enviada a datar dando unha 

pinza de anos calibrados de 209  51 cal BC. A gran 

maioría dos fragmentos cerámicos recuperados de

ben adscribirse ao Ferro II aínda que tamén se do

cumentaron anacos da fase GalaicoRomana e un de 

época medieval.

A Sondaxe 3 e a Sondaxe 4 –consolidación– situá

ronse finalmente na parte central do xacemento 

xunto á muralla que circunda o segundo recinto 

habitacional. 

Na S3 documentouse un nivel de 

abandono do poboado, se non de 

forma total, si parcialmente nesta 

parte concreta. Documentouse unha 

fogueira sobre o xabre (UE305) 

na que se recolleron 6 fragmentos 

cerámicos do Ferro II e unha semente 

de trigo que foi datada: 516  364 cal 

BC (calibrada a 2σ).

O traballo de consolidación centrou

se na muralla (UE310) localizada nas 

sondaxes 3 e 4. Decidiuse tapar a ca

beceira da muralla e a cara interna 

onde os alicerces quedaban expos

tos. O tapado da estrutura realizou

se despois de colocar sobre ela unha 

lámina de xeotéxtil. Para o tapado 

da cabeceira empregouse pedra ex

traída do desentullo do derrubo. 

No caso da cara interior decidiuse ta

par ata cubrir as primeiras dúas fia

das. O proceso de cubrición foi igual 

que o da cabeceira, deste xeito favo

receremos a protección estrutural 

evitando lavados de terra por mor 

da auga que discorra ou acumule na 

zona. No exterior da cata fíxose unha 

canle de desaugue na gabia creada 

durante os traballos de escavación. E 

así evitar a acumulación de auga que 

discorrera de forma natural cara o ex

terior en favor da pendente natural.

Nesta actuación, a Dirección Xeral de Patrimonio 

contratou a realización dun estudo antracolóxico 

e datación mediante o método do Carbono 14 de 

catro mostras orgánicas procedentes do Castelo 

Pequeno.

A datación dun xacemento mediante o uso do C14 

comporta a aplicación dun protocolo de actuación, 

cuxo uso de forma crítica e reflexiva condiciona a in

terpretación e o uso desta información no proceso de 

construción do rexistro arqueolóxico.

O primeiro paso necesario para a escolla das 4 mos

tras foi coñecelo contexto estratigráfico referido ás 

Imaxe do foxo setentrional e pedras fincadas
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relacións estratigráficas como á natureza dos depósi

tos xa que datar un obxecto, non é o mesmo que da

tar un contexto arqueolóxico. Unha data radiocarbó

nica non é máis que unha distribución de probabili

dade dentro dunha escala calendárica que é o resulta

do dun protocolo de datación e de calibración.

En tódolos casos, a datación aplicada foi a espectro

metría de masas con aceleradores (AMS) e a base de 

datos utilizada polo laboratorio Beta Analytic foi a 

INTCAL20.

CÓDIGO SERVIZO MATERIAL / PRETRATAMENTO IDADE 
CONVENCIONAL IDADE CALIBRADA

Beta 583101 AMS Semente carbonizada de trigo (Triticum sp) 2340 +/- 30 BP (95.4%) 516-364 cal BC

Beta 583099 AMS Material carbonizado de uz (Eirica arborea/
australis) 2270 +/- 30 BP (52.1%) 306-208 cal BC

Beta 583100 AMS Material carbonizado de semente de trigo tipo 
espido (Triticum aestivum/durum) 2140 +/- 30 BP (76.4%) 209-51 cal BC

Beta 583098 AMS Material carbonizado de un talo de herbácea de 
vida anual 1710 +/- 30 BP (71.6%) 320-415 cal AD

BetA-583098 

A mostra recollida na campaña 2019 na UE 107 da 

sondaxe 1, foi considerada como válida xa que se 

atendeu á natureza do material datado (Talo de her

bácea bianual) e á correcta selección da mostra. 

Aplicóuselle unha desviación standard de 2σ, e a 

mostra datou un acontecemento histórico coherente: 

nivel de uso posterior ao abandono do castro (entre 

o século III e IV despois de Cambio de Era), ou polo 

menos nesta parte do poboado. Descártase a posibili

dade de que sexa unha inclusión.

Proceso de recollida de mostras da UE305

Calibración das series de mostras do Castelo Pequeno
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BetA-583099

A mostra (MO03) foi recollida na intervención 2019 

e correspondíase con material carbonizado de uz 

(Eirica arborea/australis), identificado polo Dra. M. 

Martín Seijo. A unidade estratigráfica UE204, on de 

se recolleu, foi interpretada como un nivel de uso.

A data calibrada reafirma a hipótese tirada a través da 

estratigrafía (UE204) e dos materiais mobles: carbón 

formado durante o Ferro II.

A mostra de vida curta (MO01) recollida dentro dun 

nivel de incendio é totalmente representativa por

que expón unha correcta correspondencia entre a 

data física e a radiocarbónica arqueolóxica do con

texto arqueolóxico datado. Este incendio documen

tado produciuse moi probablemente, a finais do sé

culo II A.N.E.

BetA-583100

Esta mostra orgánica foi recollida dentro dun nivel 

de incendio denominado como UE204. Localizouse 

no esquinal NW da sondaxe 2 da campaña 2020 e 

caracterizábase por unha terra de cor negra con 

abundancia de carbóns. Esta UE aportou sete frag

mentos cerámicos que se adscriben á Fase Media. 

Destaca un colo estrangulado con acabado espatela

do (CP020124).

Condensa a maior cantidade de restos (n=5.535) e 

tamén a maior variabilidade de especies. A datación 

dunha semente de trigo (T. aestivum/durum) indi

ca unha cronoloxía de finais da Idade do Ferro 351

292/20951 cal BC. 

A maior cantidade de evidencias corresponde a grans 

e a partes das inflorescencias do centeo (Secale ce

reale), un 60,49% do total. Unha das característi

cas do centeo atopado é o pouco desenvolvemento 

dos embrións e o pequeno tamaño dos grans (Teira 

Brión 2021). Tamén se documentaron dúas varieda

des de trigo: a escanda (Triticum dicoccum) e a es

pelta (Triticum spelta) e entre estes restos tamén apa

receron excrementos mineralizados de roedores o 

que nos indica que se estiveron alimentando deste 

conxunto de cultivos.

O centeo recuperado Castelo Pequeno é o con

texto datado máis antigo deste cereal na Península 

Ibérica, conxuntamente ao xacemento portugués de 

Crastoeiro (Mondim de Basto).

BetA-583101

A semente de trigo (mostra de vida curta) –MO02 re

collida na UE305 en 2020–, cumpre os requisitos físi

coquímicos e analíticos, onde a desviación estándar 

é baixa e existe correspondencia entre a data calibra

da e a cronoloxía do material moble. A relación his

tóricoarqueolóxica é positiva xa que a semente está 

asociada a un nivel de uso (fogueira) sucedido entre o 

inicio do século V e finais do século IV A.N.E.

Os datos carpolóxicos obtidos a partir da análise das 

mostras obtidas achegounos ás formas de explota

ción agrícola. As mostras arqueobotánicas analizadas 

destacan a maior concentración de evidencias de cen

teo (Secale cereale) recuperado na Península Ibérica 

(nivel de incendio da UE204) e, xunto co xacemen

to portugués de Crastoeiro (Mondim de Basto), pre

senta o contexto datado máis antigo deste cereal no 

estado actual da investigación (Teira Brión 2021). A 

datación do C14 deu unha cronoloxía entre os anos 

516  364 a.n.e.

Ademais, documentamos grans de varias especies de 

cereais como e centeo (Secale cereale) e dúas varie

dades de trigo: a escanda (Triticum dicoccum) e a es

pelta (Triticum spelta) recuperados tanto no nivel de 

incendio como no fogar (UE305). Este conxunto car

polóxico proporcionou abundantes fragmentos das 

inflorescencias de trigos e de centeo e sementes de 

malas herbas, indicando que posiblemente estamos 

perante do produto resultante da malla dos cereais 

aínda sen cribar ou sen eliminar aquelas partes das 

espigas non dixeribles. A presenza de excrementos 

mineralizados indica a actividade de roedores que se 

alimentaron destes grans.

Durante a intervención, recolleuse en superficie 1 

machado de pedra pulimentada cunhas dimensións 

de 18,50 x 5,50 cm e 190 fragmentos cerámicos. A 

gran maioría adscríbense ao Ferro II, 1 fragmento 

asóciase ao Ferro I, 4 á fase GalaicoRomana e 2 á I. 

Media.
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Petróglifo da “Pedra do Sol”
Foto: Pazó
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O patrimonio cultural con 
que conta o Concello de 
Allariz ao longo dos seus 

85,96 km2 é amplo e dun gran valor. 
A protección, preservación e a posta 
en valor é un dos obxectivos marca-
do dentro da política cultural e turís-
tica que dende o Concello se leva 
facendo nestes últimos 30 anos, xa 
que se considera que a súa conserva-
ción forma parte da cultura e historia 
de Allariz e a súa posta en valor é a 
base dun desenvolvemento económi-
co ligado sempre a un turismo sosti-
ble e de calidade.

Froito desta política son as campa-
ñas levadas a cabo nas interven-
cións arqueolóxicas dos xacemen-
tos de Armea (Monte do Señoriño 
e Cibda de Armea) e San Salvador 
dos Penedos, gracias aos recur-
sos aportados polo Concello de 
Allariz e aos convenios de colabo-
racións subscritos co Laboratorio de 
Arqueoloxía da Facultade de Historia 

E O MAGNÍFICO 
CONXUNTO RUPESTRE

Juan Antonio Seara Ferro 
Técnico de Cultura do Concello de Allariz
Manuel Gallego Alves
Socio-Fundador de Xeitura S.Coop
Alex Pazó
Fotógrafo

da Universidade de Vigo iniciados 
no ano 2010 e outras institucións 
públicas.

Pero Allariz conta con outro abondo-
so patrimonio cultural e aínda des-
coñecido sobre o que se está a estu-
dar e ter en conta para levar a cabo 
futuros proxectos de protección, con-
servación e posta en valor. Un deses 
proxectos é o conxunto rupestre do 
Castro de Cerdeira.

As primeiras noticias sobre os grava-
dos que forman parte do Castro de 
Cerdeira son do ano 1971 cando 
o historiador ourensán Eligio Rivas 
Quintas publica atopeinas anos ante-
riores, despois teño atopado algunha 
mais no mesmo sitio. Todo este 
conxunto forma parte do Outeiro 
do Castro, topónimo que na actua-
lidade se utiliza para denominar o 
territorio onde se atopa o Castro de 
Cerdeira e os gravados, e que non 
coincide co nome que na documenta-

ción medieval se utiliza, Castrum de 
Porcas, tal e como podemos obser-
var na Carta de Doazón outorgada 
polo rei Fernando II ao Concello de 
Allariz en 1186.

O Outeiro do Castro está no límite 
dos termos municipais de Xunqueira 
de Ambía e Allariz, nun outeiro den-
de o que se domina unha ampla e 
bela panorámica, contra o Noroeste 
o val de Allariz, concretamente o cur-
so do Arnoia e contra o Suroeste a 
chaira de A Limia. Sitúase entre unhas 
cotas que van dende os 754 metros 
ata os 830 metros nos penedos máis 
altos da única croa do Castro e aínda 
recoñecible hoxe en día dende varios 
puntos da contorna. 

A súa forma ovalada é perceptible 
dende varios quilómetros de distan-
cia deixando cara ao norte unha 
ampla terraza onde é posible recoñe-
cer materiais romanizados cunha sim-
ple prospección a pé.

O CASTRO DE CERDEIRA
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Se subimos dende Cerdeira atopá-
monos con algún piñeiral e algo de 
monte baixo pero se atacamos den-
de o lado de Allariz súbese por unas 
fermosas zonas de bosque autócto-
no que cobren practicamente hoxe 
todo o xacemento. O seu cumio 
pedregoso e puntiagudo permite 

distinguir un recinto amurallado de 
pedra que mide 150 metros no seu 
eixo norte-sur. Ao oeste obsérvase 
unha plataforma cun longo máxi-
mo de 50 metros e cara ao sur outra 
de 20 metros de largo. Síguea unha 
nova terraza de 8 metros de longo 
que enlaza coa plataforma do oes-

te. Supoñemos que nestas terrazas 
é onde se asentaba a poboación 
aínda que hoxe apenas se aprecia 
a morfoloxía sendo o predominan-
te os restos de derrubes e o reapro-
veitamento do material en muros de 
fincas.

A cultura castrexa ten a súa manifes-
tación máis característica no castro, 
espazo onde o desenvolvemento do 
seu hábitat foi hexemónico duran-
te o primeiro milenio antes da nosa 
era. Esta manifestación cultural non 
desaparecerá co proceso de roma-
nización, senón que conviviu a tra-
vés de sociedades provinciais en 
torno a núcleos de poboación que 
se crearon: cidades, vicus, caste-
lla e villae. Esta manifestación cul-
tural terá o seu final no século IV-V 
da nosa era, como consecuencia da 
acción de varios factores relaciona-
dos: o xermanismo e a desaparición 
do Estado Antigo, o cristianismo e o 
crecemento de forzas de determina-

Imaxe. Elixio Rivas. A Limia: Val da Antela e Val do Medo

Imaxe. Elixio Rivas. A Limia: Val da Antela e val do Medo
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dos grupos sociais que tentan esca-
par da relación que mantiveran co 
Imperio, etc.

Dentro do desenvolvemento da cultu-
ra castrexa as artes plásticas carac-
terízanse pola súa funcionalidade e 
o seu sentido de practicidade. Son 
obras dun carácter anónimo, popula-
res no sentido de que teñen os tra-
zos dunha arte popular moi pouco 
ou nada comercializada, o cal, por 
outro lado, pode marcar unhas carac-
terísticas de bárbaro e rudo.

O gravado na pedra supuña o 
emprego de moito tempo e esfor-
zo, pondo de manifesto unha von-
tade de permanencia da obra no 
tempo. O repertorio temático é moi 
reducido, concreto e preciso. Existe 
un código ríxido e pechado que fai 
que os mesmos temas se repitan ao 
longo e ancho do territorio rupes-
tre galaico, sendo froito dunha tra-
dición, transmisión e dun ritual con-
cretos. O repertorio temático está 
claramente dominado polas figuras 
xeométricas e dentro delas polas 
combinacións de círculos concéntri-
cos, sen dúbida o elemento intrínse-
co á arte rupestre galaica.

A estación de gravados rupestres 
situada na vertente do Outeiro do 
Castro que dá para o Concello de 
Allariz, coñecida como Monte de 
Requeixo de Valverde, caracteriza-
do por un forte desnivel e cun acceso 
non moi doado. Esta mostra, a nivel 
de Ourense é posiblemente ata o 
momento e que saibamos a estación 
de petróglifos máis importante dada 
a súa localización estratéxica, a súa 
calidade e cantidade practicamente 
todos na mesma ladeira.  

Hoxe, un inmenso bosque autóctono 
domina o lugar e fai do espazo aín-

da un lugar máis atractivo para a súa 
visita. A maioría das rochas atópan-
se nesta ladeira, a máis, nunha finca 
perfectamente orientada á caída do 
sol cunha serie de pedras situadas no 
chan aínda que hai algunha noutra 
posición como a coñecida. 

Os círculos son o motivo máis empre-
gado neste xacemento, e entre eles, 
un destaca por enriba do resto con 
gran preeminencia no conxunto, a 
“Pedra do Sol”, nome popular que a 

xente da contorna utiliza para iden-
tificalo segundo Elixio Rivas; coloca-
da en posición vertical ao pé dun 
camiño de paso e cunha perfecta 
colocación con respecto ao solpor. 
Trátase de 4 círculos concéntricos, 3 
deles máis pequenos situados cara o 
nacente e o máis grande e especta-
cular cara a posta do sol, sendo aín-
da hoxe e a pesares do bosque un 
momento espectacular para visiona-
lo. Dista do cume do Castro uns 150 
metros. 

Fotos: Alex Pazó
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A segunda pedra gravada atópase 
a 16 metros da Pedra do Sol. Eligio 
Rivas di no seu libro sobre a Limia 
publicado en 1985 que é a primei-

ra vez que dou conta deles, xa que 
os atopei despois de 1971. É unha 
lousa máis ben pequena, de 2,45 
metros por 1,05 metros, na que todos 

os motivos son de círculos, presentan-
do 5, 4, 2, 2 e 2 círculos, aos que 
se engade parte da curva de outro 
círculo.

Imaxes Elixio Rivas. A Limia: Val da Antela e val do Medo
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En dirección norte, partindo da Pedra 
do Sol e a 12 metros do gravado 
anterior, atopamos unha terceira 
pedra gravada con 6 círculos.

A cuarta das pedras, o nacente da 
Pedra do Sol e a uns 30 metros, pre-
senta de novo o motivo dos círculos 
concéntricos, 4 en concreto. O mes-
mo motivo preséntao a quinta que 
semella faltarlle un anaco á rocha, e 
sexta pedra, apreciándose nesta últi-
ma 3 círculos e medio. 

Os gravados da sétima que Elixio 
describiu pena nativa pequena e per-

to dela outra que semella ter sido fin-
cada no chan á mantenta, ambas e 
dúas con conquiñas. Estas están con-
tra o suroeste, tomando como refe-
rencia a Pedra do Sol. Atopéina polo 
ano 1965 e non a teño visto despois, 
polo que supoño que, arrincada, terá 
ido para outra parede, o mesmo que 
lle sucedeu á oitava.

A novena pedra, denominada polo 
nome popular de O Cobrón con 
alas, que Elixio Rivas describe oíra 
dende neno que andaba un cabrón 
enorme e que era perigoso ir rebu-
lir nas moreas de pedra miuda das 

antergas caselas, dixerónme: vélate 
que din que hasta ten alas e cando 
ten sede érguese polo aire zoando e 
vai beber ás fontes do Mormeiral, a 
día de hoxe atópase perdida entre o 
monte baixo. 

A nivel de materiais teñen saído 
pezas moi interesantes que xa cata-
logora Elixio Rivas Quintas e que se 
atopaban a simple vista nos anos que 
prospectaron o lugar, xa que nunca 
foi obxecto de escavación arqueoló-
xica como doutro xeito sería intere-
sante, xa que o lugar e o atopado ata 
o momento ben o merece. Algunhas 

De esquerda a dereita e arriba e abaixo: Muíños circulares, Fonte da Moura, 
Rebaixes na Rocha na parte alta do Castro e restos de cerámica do Castro de Cerdeira
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das súas pezas están ben custodia-
das no Museo dos Milagres (Baños 
de Molgas) que creou expresamente 
Don Elixio Rivas e que constitúe unha 
mostra impresionante de oficios e 
curiosidades. 

Os materiais aparecidos no seu día 
xa resultaban altamente interesantes 
como para ter iniciado escavacións 
arqueolóxicas do nivel da hoxe coñe-
cida Cibdá de Armea. Nunha mon-
toneira coñecida como A casiña da 
Moura apareceu unha suástica con 
bonita e ben conservada decoración. 
Tamén de Cerdeira é unha roseta en 

forma de estrela de 6 puntas dentro 
dun círculo. Ademais anacos de cor-
diformes e un posible trozo de ven-
tá a modo de celosía coa súa aber-
tura formando arco de ferradura. 
Atópanse muíños; planos e circulares, 
pilas, rebaixes nas rochas. Todas elas 
pezas ben interesantes a nivel arqui-
tectónico e que nos falan da importan-
cia e relevancia do lugar no momento 
do mundo Galaico-Romano.

Importante tamén no seu momento 
para a datación do Castro foi a apa-
rición dun sextertius, unha moeda de 
prata do 124 a.C., e outra de bron-

ce do entorno do ano 170 d.C. de 
Marco Aurelio. 

Isto só é unha parte do que coñe-
cemos do patrimonio de Outeiro 
do Castro, xa que a día de hoxe 
non se ten feito ningunha interven-
ción arqueolóxica que nos indique 
a potencialidade deste xacemento 
enclavado nos límites dos Concellos 
de Xunqueira de Ambía e Allariz, e 
que gracias a Elixio Rivas e Xosé Lois 
Quintas, entre outros, pervive no ima-
xinario da xente lugar.
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A Piconha con Randín e o val do Salas ao fondo

Imaxe do castelo de 
Piconha. Copia do 
Livro das fortalezas 
(1510) realizada por 
Bras Pereira en 1642.



61
~

O 
Proxecto Piconha 2020, promovido polo 

Concello de Calvos de Randín en colabora

ción coa Asociación do Couto Mixto, tivo por 

obxectivo a recuperación e valorización dos recur

sos culturais existentes no espazo do Couto Mixto 

e contorna inmediata, en concreto o seu patrimonio 

arqueolóxico medieval, centrándose neste caso e ac

tuación concreta no xacemento arqueolóxico medie

val do Castelo da Piconha. O proxecto acadou finan

ciamento a través do GDR10 LimiaArnoia, para a bi

anualidade 20192020. 

O estudo dos sitios arqueolóxicos vinculados á vida 

histórica do Couto Mixto contribuirá a un afonda

mento no coñecemento de este especial espazo, ben 

estudado a nivel documental, pero no que a inves

tigación arqueolóxica inda ten moito que ofrecer á 

hora de desprender algo de luz sobre as súas orixes 

e evolución.

O singular espazo do Couto Mixto é a día de hoxe 

unha das realidades históricas máis singulares de 

CASTELO DA PICONHA, 
a recuperación dun singular
espazo interfronteirizo

Juan Manuel Galiña Lorenzo
Graduado en Xeografía e Historia pola Facultade de Historia de Ourense (UVigo), Máster en 
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Galicia. Un territorio cunha fronteira delimitada até 

a división fronteiriza decimonónica dos estados mo

dernos de España e Portugal. Tres aldeas: Santiago, 

Rubiás e Meaus, sitas nos actuais concellos de Calvos 

de Randín e Baltar, respectivamente, contaban con 

couto e xurisdición propia, comunicados mediante 

o chamado Camiño Privilexiado, un camiño libre da 

autoridade tanto española como portuguesa, que lles 

permitía o libre tránsito de todo tipo de mercadorías 

cara Tourém, e viceversa.

O patrimonio arqueolóxico na contorna do Couto 

Mixto e no val do Salas é riquísimo. Restos prehis

tóricos e megalíticos, castros e unha pouco visible 

romanización contextualizan o seu devir histórico 

antes da Idade Media. Son do século XII as primei

ras referencias conservadas na documentación dos 

privilexios e dereitos que fixeron deste territorio na 

práctica un estado case soberano, ratificados no sé

culo XVI de acordo á documentación conservada. Os 

seus habitantes podían escoller ser súbditos da coroa 

portuguesa ou española, non tiñan que proporcio
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nar homes aos exércitos, contaban 

con exención de impostos e tiñan 

liberdade de comercio e cultivos. 

A elección das autoridades locais 

era por democracia directa, consti

tuíndose en concello aberto e con 

dereito de autogoberno. Outro dos 

dereitos máis controvertidos era o 

de escapar á xurisdición de ambos 

reinos, podendo dar asilo a fuxidos 

da xustiza de ambos reinos, favore

cendo actividades ligadas ao contra

bando. Ao redor destas actividades 

de comercio libre existía un cami

ño igualmente libre, que permitía 

o tránsito de persoas e mercado

rías fóra da xurisdición dos reinos 

dominantes de España e Portugal. 

Trátase do Camiño Privilexiado, 

cun nome xa de por si significativo.

Foi o feito de escapar ao control ad

ministrativo, e sobre todo económi

co e comercial, unha das razóns po

las que, tras cualificar estes antigos 

dereitos de anómalos, as coroas es

pañola e portuguesa decidiron uni

lateralmente pórlle fin, e trala sina

tura do Tratado de Lisboa de 1868 

os pobos que o integraban pasaron 

a soberanía española, salvo unha 

pequena faixa de terreo de culti

vos que pasou a Portugal, que ta

mén quedou cos chamados Pobos 

Promiscuos, outros núcleos frontei

rizos situados máis ao leste que con

taban igualmente con dereitos e li

berdades semellantes. 

En todo caso as orixes do Couto Mixto seguen a ser 

unha incógnita. A documentación conservada na 

Arca das Tres Chaves foi queimada durante as gue

rras napoleónicas, cando en 1809 as tropas do ma

riscal Soult cruzaron Galicia dende Portugal fuxin

do das tropas inglesas de Wellington. A perda desta 

documentación fai imposible a indagación nas fontes 

orixinais sobre as orixes históricas do Couto Mixto, 

se ben sabemos que os seus dereitos foron ratificados 

O Couto Mixto no mapa de José de Castro López 
sobre A Raia (1863). Apréciase a «estrada neutral» 
ou camiño privilexiado
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no século XVI e novamente en 1819, ligándose á Casa 

de Bragança e á Diocese de Ourense. 

Inda en 1834 o Couto Mixto pagaba anualmente 

unhas alcabalas ás coroas portuguesas e españolas 

polo mantemento desas liberdades, recoñecéndolles 

certa soberanía e propiedade sobre o territorio, pero 

non así o control do goberno nin da súa economía. 

Os dereitos que se pagaban á casa de Bragança eran 

entregados ao alcaide do Castelo da Piconha, como 

seu representante, aínda que naquel momento o cas

telo xa non era máis ca un recordo. A fin dos cou

tos como entidades administrativas en Portugal vén

se relacionando igualmente coa fin dos antigos de

reitos do Couto Mixto, cuxa singularidade radica en 

se tratar dun territorio fronteirizo entre dous reinos, 

e o desenvolvemento nese mundo raiano permeable 

de actividades ao redor do contrabando de produtos 

que contrariamente, en España e Portugal, carecían 

de asento ou estanco.

Toda esta historia foi recuperada a partires do ano 

1998, cando se crea a Asociación do Couto Mixto, 

que se presenta como promotora da presente propos

ta xunto co concello de Calvos de Randín, artífice de 

toda unha serie de intensos estudos, publicacións e 

actividades que contribuíron ao recoñecemento his

tórico e á recuperación da súa memoria. Este labor 

tivo o seu recoñecemento no ano 2002 ao recibir o 

premio á Iniciativa Cultural da Fundación Premios da 

Crítica Galicia, polas súas iniciativas. No ano 2007 

incluso foi aprobada tanto no Parlamento de Galicia 

coma no Congreso dos Deputados o recoñecemento 

e singularidade do Couto Mixto como enclave histó

rico e cultural, coa fin de levar a cabo medidas que 

permitan o desenvolvemento social e económico do 

seu territorio.

Como consecuencia directa disto é que o Couto Mixto 

se insire con nome de seu nos obxectivos do GDR10 

LimiaArnoia, que financiou a través de Fondos Leader 

parte da intervención (a parte de sinalización de acon

dicionamento de accesos foi financiada a través dunha 

subvención da Axencia de Turismo de Galicia). Toda 

unha riqueza cultural que se ben a nivel documental 

e incluso de recuperación da cultura inmaterial tivo o 

seu recoñecemento, non así os estudos arqueolóxicos 

ao seu redor. Esta carencia é a que agora se lle quere 

pór fin, co inicio dunha actividade investigadora que 

aporte novos puntos de vista para o coñecemento do 

citado territorio. A investigación arqueolóxica contri

buirá á dinamización do Couto Mixto, como xa se ex

plicou, a través da visibilización e promoción durante 

a execución do proxecto, tanto coa creación de pro

dutos que permitan a continuidade no tempo destas 

mesmas, como cunha difusión efectiva, moderna e 

acorde cos tempos actuais.

En resumo, o proxecto actual ten como obxectivo a 

reactivación e a dinamización como recurso cultu

Reprodución actual 
da arca das Tres Chaves 

que se conserva na igrexa 
de Santiago de Rubiás
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ral do patrimonio arqueolóxico do Couto Mixto e a 

súa contorna, escollendo como fenómeno histórico 

central o período de vixencia do Castelo da Piconha, 

conscientes da súa singularidade e importancia histó

rica dentro do propio Couto.

outeIro dA AlmenA

Entre as aldeas de Rubiás, Vilar e Randín, nas abas 

do Monteagudo, monte raiano con Montalegre e as 

Terras do Barroso, e ao leste da freguesía de Tourém, 

rodeado por bosques e prados, destaca e elévase 

o chamado outeiro da Almena, entre os regatos da 

Corgas e da Gralleira ou de Casares, ambos afluentes 

do río Salas; lugar que se vén identificando co punto 

sobre o que se erixía o Castelo da Piconha1, cun am

plo dominio da súa contorna.

De acordo á ficha de inventario da Xunta de Galicia 

(GA32016029, redactada polo arqueólogo Santiago 

Ferrer Sierra en novembro de 1996), trátase dun 

castelo roqueiro medieval, pertencente ao veciño 

Portugal baixo a autoridade da Casa de Bragança. 

Actualmente, entre os penedos que o conforman, dis

tínguense toda unha serie de rebaixes e entalles, no 

que asentarían os perpiaños dos muros que o con

formaban, ademais de buratos de postes, escaleiras 

talladas na rocha e un alxibe de boas dimensións 

(2’60x1’10 m e fondura indeterminada, tal vez 3 m de 

acordo á descrición da ficha), tamén escavado na ro

cha e con restos de argamasa no seu interior. Recolle 

tamén a ficha a presenza dunha inscrición onde as 

escaleiras, sen lectura nin interpretación, que non fo

mos quen de localizar na visita previa realizada ao si

tio para a preparación do proxecto, pero si os nume

rosos entalles e as escaleiras, ademais de numerosos 

fragmentos cerámicos en superficie.

As orixes do castelo afondan nos primeiros tempos 

da independencia portuguesa, no século XII, como 

lugar de defensa da nova raia, en liña coas caste

los de Portelo, Montalegre, Monforte do Río Livre 

e Chaves, e no mesmo contexto ca outras torres si

tuadas tanto na Limia galega como en Monterrei 

para o control efectivo do territorio. De 1187 data 

a Carta Foral de Tourém, de tempos de D. Sancho I 

de Portugal (11851211), na que se nomea cabeza das 

Terras da Piconha. 

A fin da fortaleza dátase en 1650, no contexto da 

Guerra de Restauración, cando foi demolido polas 

tropas castelás. A evolución dos sistemas defensivos 

e de domino territorial posterior fixo xa innecesaria 

esta praza, caendo no esquecemento ata que o seu 

Vista área do castelo, 
co baluarte norte sobre 
o rochedo e a peneda 
central onde se elevaba 
a torre

1. Coord. UTM ETRS89 F29 (EPSG 25829): X 594.045, Y 4.638.419, Altitude 940 m.s.n.m.
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termo foi extinguido totalmente trala sinatura do tra

tado de fronteiras de 1865.

proxecto pIconhA 2020

A proposta xira en torno ao coñecemento e posta en 

valor do patrimonio arqueolóxico do Couto Mixto e 

contorna inmediata, centrándose no xacemento me

dieval do Castelo da Piconha, sen deixar de lado a lo

calización e valoración doutros sitios semellantes ou 

relacionados directamente con aquel, como a desa

parecida aldea da Pena, no alto das suaves lombas do 

monte situado ao sur, preto de Vilar.

O coñecemento xerado virá a complementar a historia 

do Couto Mixto e será relacionado mediante unha pos

ta en valor visible que usará como eixe vertebrador o 

Camiño Privilexiado, que conta actualmente con recente 

sinaléctica, que será collida como modelo na ampliación 

da mesma ao Castelo da Piconha, creando unha imaxe 

xeral conxunta e identificable de todo o territorio. 

Para unir o eixe vertebrador do Camiño Privilexiado 

co foco centralizador da proposta arqueolóxica, 

que é o Castelo da Piconha, fíxose precisa a locali

zación e recuperación do camiño tradicional que sa

bemos existía entre ambos, que partindo do Camiño 

Privilexiado subía ata a Piconha. Este camiño será ba

lizado adecuadamente, en harmonía co balizado exis

tente no Camiño Privilexiado, para crear esa imaxe 

unitaria e identitaria ao redor da historia e a arqueo

loxía da zona.

Xira entón o proxecto en dúas vertentes princi

pais: dun lado a actuación directa sobre o Castelo da 

Piconha, a través da súa roza, limpeza e interpreta

ción; e doutro a prospección da contorna, para maior 

coñecemento do seu contexto históricoxeográfico 

concreto.

Traduciuse isto nas seguintes accións ou fases de tra

ballo:

Prospección arqueolóxica: o patrimonio arqueoló

xico como base de partida

Localización, limpeza e recuperación do Camiño 

da Piconha

Limpeza e roza do castelo

Limpeza arqueolóxica para definición e rexistro de 

estruturas

Rexistro topográfico e reportaxe áerea con RPAS

Sondaxes valorativas no castelo

Plan de conservación

Musealización in situ e roteiro interpretativo

Gran inscrición na 
frontal da rocha que 
dá acceso ao alto da 
torre, coas escaleiras 

talladas á súa dereita
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prospeccIón ArqueolóxIcA:  

o pAtrImonIo ArqueolóxIco  

como BAse de pArtIdA

O proxecto comezou pola localización, identifica

ción, xeorreferenciación e documentación de todo o 

patrimonio arqueolóxico a través dunha prospección 

do territorio que conformaba o Couto Mixto e a súa 

contorna. 

Son coñecidos de partida castros como o de Rubiás, 

Sabucedo (San Paio), A Muradella (Tosende), Santo 

Antoniño, A Boullosa ou O Castriño, situados nas pri

meiras abas montañosas que arrodean o val do Salas. 

Ou sitios romanos coma o interesantísimo e extenso 

San Andrão, ou as desaparecidas aldeas de A Rousía, 

próxima á fronteira portuguesa e da Pena, como un 

dos puntos máis próximos da Piconha. 

Entre tódolos sitios arqueolóxicos do Couto Mixto 

e contorna cobran especial interese os castelos 

medievais, que co nacemento do Reino de Portugal 

pasaron a ocupar os lugares máis destacados para o 

control da Raia. Destacan neste contexto o Castelo 

de Portelo, situado fronte a aldea portuguesa de 

Sendim, e sobre todo o máis coñecido Castelo da 

Piconha, enclave portugués levantado en actual 

territorio galego, precisamente para o control da 

fronteira, situado no curuto da Almena, sobre a aldea 

de Randín.

Non quedaron fóra desta prospección os bens 

artísticos e etnográficos existentes, así como a 

microtoponimia de singular interese, testemuñas de 

modos de vida tradicionais e da organización social e 

territorial do Couto Mixto.

Todos estes sitios, ademais doutros que se poidan 

localizar, pasaron a formar parte dun GIS que 

permitirá análises de distribución espacial por 

contextos culturais e históricos, obtendo unha 

radiografía xeral da área de estudo que será a 

base sobre a que se sustentará o programa de 

dinamización.

Na área prospectada rexistráronse un total de 34 bens, 

dos cales podemos considerar sitios arqueolóxicos 

15, entre xacementos e achados, aos que habería que 

sumar 5 topónimos e a localización de camiños. 

locAlIzAcIón, lImpezA  

e recuperAcIón do cAmIÑo  

dA pIconhA

Se a localización dos bens arqueolóxicos é a 

base e punto de partida sobre a que se sustenta 

a contextualización do proxecto, a localización e 

recuperación dos camiños tradicionais que dan 

acceso a estes recursos son o eixo vertebrador.

De entre todos estes camiños non é preciso indicar 

que é o Camiño Privilexiado o máis estudado da 

zona, sendo ademais o que vertebra todo este amplo 

espazo. Conta ademais con comunicación directa 

cara o Castelo da Piconha a través dun sendeiro 

transversal que se prolonga ata a aldea da Pena, outro 

interesante sitio dende o que se domina amplamente 

todo o territorio obxecto de estudo e que será tamén 

obxecto de pesquisas arqueolóxicas. Este camiño, 

de acordo á documentación manexada, era a única 

comunicación entre A Piconha e a vila de Tourém.

Para a localización exacta do camiño, dado o alto 

grado de crecemento da vexetación, que o ocultaba 

por completo en todo o seu trazado, contamos con 

axuda de varios veciños que nos indicaron o punto 

exacto de entronque co Camiño Privilexiado e a 

traza do camiño ata a Piconha, ou como se coñece no 

lugar, a Almena.

O camiño parte, tal e como sabiamos no inicio do 

proxecto, do treito do Camiño Privilexiado que, xa 

cara Tourém, nas inmediacións de Randín, discorre 

entre as estradas de Rubiás (OU1110), polo N, e a 

estrada local de Vilar, polo W.

Ten este treito unha lonxitude total de 2’3 km entre 

ambos cruces, distando o arranque do camiño da 

Piconha 1’8 km do cruce do Camiño Privilexiado coa 

estrada de Randín (OU1110), e 0’7 km do cruce do 

mesmo camiño coas estrada local de Vilar.

O Camiño da Piconha parte así dun camiño ben 

localizado e sinalizado e entre leiras delimitadas por 

valados de cachotería tradicional (con disposición 

irregular e a óso), sempre en dirección sur. Comeza 

cunha anchura media, ancheándose despois ata 

facerse apto incluso para carros. Un terceiro treito 

discorre entre unha maior vexetación, facéndose 



67
~

máis confuso hoxe en día, e deseguido se convirte 

nunha corga, encaixándose entre os terreos laterais 

máis elevado. De novo máis adiante volve anchear, 

outra vez entre valados, e no treito final encáixase 

nun treito escavado na propia rocha, antes de abrirse 

á explanada dende a que xa se divisa o castelo a man 

dereita, cara o oeste, sobresaíndo entre a foresta de 

pequenos carballos e xesteiras.

Unha vez localizado o camiño foi sometido a unha 

roza xeral da vexetación arbustiva e incluso de moi

ta masa arbórea, principalmente bidueiros e carba

llos de pequeno porte, que o ocultaban por comple

to en case todo o treitos e impedía a circulación polo 

mesmo. 

A roza foi levada a cabo con rozadoiras manuais e mo

toserras. Os restos de broza e maleza foron tritura

dos in situ: as gaias e troncos foron retirados manual

mente aos laterais co camiño. Para esta tarefa contou

se coa axuda dos servizos de limpeza e brigadas mu

nicipais do Concello de Calvos de Randín.

lImpezA e rozA do cAstelo

A limpeza do camiño foi esencial para abrir os acce

sos ao castelo, onde continuaron os labores de roza, 

estando tamén a área do castelo baixo un denso man

to vexetal que impedía a circulación e incluso a visi

bilización dos afloramentos. Só nalgún punto, como 

vimos nas fotos do contexto inicial, se podía ver 

algunha parte do castelo, coma o alxibe ou o lateral 

da porta de acceso.

A roza no castelo foi grande pero selectiva, sendo 

todo especies autóctonas, principalmente carballos, 

retirando as árbores de pequeno porte e respectan

do as de porte medio e grande, co obxectivo de non 

desnaturalizalo monte. Si se cortaron todas as árbo

res cuxos troncos crecían entre as fendas dos aflora

mentos, sendo a causa da formación de moitas fendas 

que puñan en perigo a conservación dalgúns restos 

estruturais, que se mostran no castelo coma negati

vos e rebaixes na rocha.

A área do castelo a aba inmediata ten unha super

ficie aproximada de 7.800 m2, superficie que moi 

marcada no inicio para o tratamento de roza selecti

va. Dentro desta área, ademais da roza selectiva den

tro dos diferentes sectores que forman o castelo, 

abríronse os camiño de circulación e acceso, tanto 

polo S como polo W, pero respectando masas arbó

reas autóctonas completas en zonas de ausencia de 

estruturas visibles, coma nas partes baixas das abas, 

aos pés do rochedo.

Despois da roza, tala e clareo selectivo, para o que se 

contou de novo coa axuda das brigadas municipais 

do concello de Calvos de Randín, que seguiron en 

Detalle da porta sur
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A Piconha e Randin con torre arruinada (vistas norte e sur), segundo Duarte d'Armas no seu Livro das 
Fortalezas (1510), conservado no arquivo da Torre do Tombo, Lisboa.
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todo momento as indicacións do equipo arqueolóxi

co, repasouse o terreo de novo con rozadoira manual, 

xa por parte de auxiliares de arqueoloxía, especial

mente e con maior coidado nas áreas achegadas aos 

afloramentos.

Con esta limpeza foi posible identificar os diferentes 

sectores ou partes do castelo con claridade.

lImpezA ArqueolóxIcA  

pArA defInIcIón e rexIstro  

de estruturAs

En paralelo aos labores de roza, unha vez habilitados 

os accesos e despexadas as áreas de circulación in

teriores no castelo, comezaron os labores de limpe

za arqueolóxica dos afloramentos rochosos, onde xa 

se tiñan identificado vestixios de estruturas constru

tivas, a través de diversos negativos e rebaixes, ade

mais do alxibe.

Esta limpeza ademais de tomando tódalas medidas de 

seguridade precisas nun terreo con fortes desniveis 

e caídas, levouse a cabo con ferramenta manual: pa

letíns e cepillos de diversa dureza. Nalgunhas áreas 

onde o amoreamento de restos de vexetación, a pre

senza de raíces ou pequenos tocóns, foi preciso o em

prego de sachos ou palas, retirando os restos vexetais 

fóra das áreas de limpeza.

Esta limpeza e cepillado intenso entendeuse a tódo

los afloramentos que forman parte da planta do caste

lo, algo que só foi posible unha vez identificadas cada 

unha das partes que o compoñen a medida que avan

zaba a roza. Moitos destes afloramentos xa mostra

ban de inicio, entre os liques, musgos e vexetación, 

algunhas marcas, entalles e rebaixes, algunhas delas 

con función doadamente identificable, como as esca

leiras ou o batente da porta. O avance desta limpeza 

deixou ao descuberta unha inxente cantidade de ro

chas con mostras de traballo de cantaría, identifican

do rebaixes para encastre de perpiaños, repicados 

para asento de paredes, buratos para encaixe de paos 

dereitos, escaleiras, canles, restos dalgún muro, pías 

e incluso gravados de varios tipos e ata unha grande 

inscrición, como veremos.

Toda esta serie de marcas, unha vez identificadas e ana

lizadas tanto individualmente coma en conxunto, per

mitiron identificar a planta xeral do castelo, practica

mente completa, e cada unha das partes que o compu

ñan, de acordo á documentación manexada de inicio.

A posta en común e lectura conxunta de todas as 

marcas e estruturas visibles, que agora procederemos 

a describir por sectores, fixo posible unha interpre

tación completa do castelo, logrando delimitar a súa 

planta completa e identificando cada unha das partes 

en relación á documentación coñecida do castelo no 

“Livro das Fortalezas” de Duarte de Armas, de 1510, e 

Fotomontaxe do 
deseño de Duarte 

de Armas sobre 
modelado do 

terreo 3D real, 
encaixando á 

perfección e 
ofrecendo unha 

reconstrución 
ideal de como 

tería sido o 
castelo
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a través do cal o castelo é coñecido. Identificación de 

estruturas e sectores do castelo.

A través dos diferentes sectores identificados e as 

marcas e negativos de muros e construcións hoxe 

desaparecidas ou ocultas baixo o terreo, adivíñase a 

plana completa do castelo, de forma irregular, cun 

perímetro exterior de 128 m e unha superficie total 

interior de 737 m2, abranguendo diferentes espazos 

e grupos de afloramentos que van definindo cada 

unha das partes nas que se divide, a planta comple

ta da torre, os baluartes ou a porta, permitindo un 

coñecemento intenso do sitio sen intervención non 

agresivas.

sondAxes vAlorAtIvAs  

e culturA mAterIAl

Para un mellor rexistro e maior comprensión da rea

lidade histórica do castelo, de xeito adicional e com

plementario á limpeza das estruturas visibles, pro

puxéronse dúas sondaxes valorativas.

O obxectivo das sondaxes non era outro que o de 

afondar no coñecemento de documentación os res

tos estruturais que se puideran conservar, obtendo 

así unha contextualización histórica e arqueolóxica 

ata o de agora inédita, a partir dos datos arqueolóxi

cos que se poidan obter. 

Propuxéronse así dúas sondaxes, unha no sector da 

entrada e outra no sector do Patio de Armas, mesmo 

achegada á gran inscrición.

A sondaxe 1 abrangueu todo o espazo interior da por

ta do castelo, no identificado coma sector 11, prolon

gándose lixeiramente cara o exterior polo inicio do 

carreiro de ascenso.

A segunda sondaxe abrangueu unha superficie cadra

da de 5x5 m mesmo diante da inscrición localizada 

no sector 5, na rocha vertical que marca a subida ao 

sito onde estaba a torre. Corresponde esta posición 

co patio de armas.

En ambos casos os resultados foron negativos en can

to á localización de estruturas arqueolóxicas, non se 

documentando máis que o propio nivel de terra vexe

tal en maior ou menor potencia, deitado directamen

te sobre a rocha nai.

rexIstro topográfIco  

e reportAxe áereA con rpAs

Unha vez limpo o xacemento puidemos obter unha vi

sión global do mesmo, sendo posible levar a cabo unha 

lectura ou interpretación do mesmo máis adecuada ca 

no momento inicial, cando era realmente imposible.

Levouse a cabo nese momento un rexistro topográfi

co do xacemento, servíndonos de base para o rexis

tro das estruturas identificadas, os traballos arqueo

lóxicos posteriores e para obter unha visión planimé

trica global do sitio.

Tamén se instalaron bases topográficas fixas no cam

po, con GPS subcentimétrico, recolléndose na carto

grafía que se elabore, e que servirán para futuras me

dicións in situ, ademais de para a xeorreferenciación 

das ortofotos e topografías.

O levantamento topográfico foi realizado mediante 

RPAS (dron), que serviu ao mesmo tempo para ob

ter fotografías aéreas e vídeos, que servirán para a 

fase de difusión e ilustración do proxecto, ademais 

de para o rexistro completo do xacemento.

Igualmente foi posible obter fotogrametrías xerais do 

xacemento, modelos de pendentes e incluso detalle 

de certos sectores e estruturas, que serviron tanto 

para ilustración, como de ferramenta de traballo para 

o rexistro arqueolóxico.

Antes do inicio dos traballos realizouse tamén unha 

reportaxe aérea previa, pera recoller o estado inicial 

do sitio, e que agora nos serve de ilustrativas compa

rativas do estado previo e final.

plAn de conservAcIón

Do mesmo xeito que as sondaxes, o plan de conser

vación e a diagnose do estado de conservación das 

estruturas veu condicionado polas que puidesen apa

recer durante a escavación, polo que se levou a cabo 

tamén nesa segunda fase de traballo.
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Tódolos restos atopados foron valorados e diagnosti

cados en relación ao seu estado de conservación. 

As estruturas localizadas limítanse aos negativos e re

baixes nas rochas que afloran por todo o xacemento. 

A natureza destas estruturas, xunto coa dureza e boa 

conservación da superficie dos afloramentos, sen in

dicios e disgregación nin erosión natural, fan que o 

estado da conservación das estruturas ata agora des

cubertas sexa óptimo.

Cómpre apuntar nesta liña, como xa se indicou, a 

tala de tódalas árbores que crecían nas fendas da 

peneda central, onde se detectaron varias fendas 

abertas polo crecemento das raíces e dos propios 

troncos. Tendo cortado o crecemento desas árbo

res, como causa directa da creación desas fendas, 

quedou eliminado o risco de crecemento do dano. 

O ideal para anular ese perigo sería un tratamento 

biocida das raíces que quedaron dentro das fendas, 

para evitar que volvan agromar, e incluso un rexun

tado profundo das fendas para evitar a acumulación 

de terra, que á larga levaría a novos gromos. En todo 

caso, como medida básica e en principio suficien

te para manter o risco anulado, serán precisas lim

pezas de mantemento periódicas para control dese 

crecemento vexetal. 

Finalmente, cos resultados das sondaxes negativo en 

canto á localización de estruturas construtivas, non 

foi preciso levar a cabo ningún tipo de valoración so

bre os mesmos, cubríndose a sondaxe do patio de 

armas con fibra xeotéxtil e tapándose de novo coa 

mesma terra procedente da escavación previa.

No caso da sondaxe da porta, debido a súa escasa po

tencia, chegando á rocha nai en toda a súa extensión, 

e por non cortar a circulación sobre a mesma nin xerar 

ningún tipo de incomodidade, deixouse descuberta.

Moitos dos riscos aos que se enfronta o xacemento 

xa foron atallados coa intervención realizada neste 

2020. Non obstante, unha vez analizados os distintos 

factores e formas de alteración que lle afectan, hai 

unha serie de actuacións que se considera poderían 

contribuír de forma efectiva a manter os resultados 

desta campaña e a evitar outras alteracións no futu

ro, como son: 

A realización de rozas periódicas para minimizar o 

risco de lume e demais perigos asociados á presenza 

de vexetación.

A aplicación dun produto herbicida naqueles tocóns 

que crecen nas diáclases e que poden poñer en risco 

a estabilidade da rocha, coma é o caso do situado na 

escaleira que ascende do sector 05 ao sector 03.

A limpeza superficial da parede vertical da inscrición 

cunha mestura de auga e produto biocida a baixa 

concentración, co obxectivo de evitar a proliferación 

de musgos e outras especies daniñas, respectando en 

todo caso o criterio de mínima intervención e man

tendo a pátina natural da rocha.

Sinalización de estrada 
no cruce de Vilar 

dende Randín
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A valoración, aínda que sempre de xeito moi puntual, 

da opción de reencher con morteiro de cal algunha 

das diáclases da rocha para evitar a proliferación de 

especies arbustivas e arbóreas no seu interior.

A valoración da posibilidade de tapar os motivos de 

alquerques con máis risco de erosión e disgregación 

por estar nunha zona de tránsito.

museAlIzAcIón in situ e roteIro 

InterpretAtIvo: A vIsIBIlIzAcIón 

efectIvA e promocIonAl dun 

proxecto IntegrAl

Con toda a información recompilada tanto na pros

pección e documentación, elaborouse un mapeo xe

ral e unha análise dos puntos de maior interese. 

A nivel concreto para o castelo, logo dos exitosos re

sultados da limpeza, quedou á espera da fase de esca

vación a concreción da valoración dos resultados e a 

síntese dos mesmos para a posterior musealización e 

difusión da información.

En todo caso este labor, como os de escavación e diag

nose, queda subordinado á finalización da prospección, 

para a creación do GIS e o mapa de navegación polo 

territorio do Couto Mixto, e ao remate da escavación 

para a concreción da información a colocar nos paneis 

e na propia aplicación de navegación virtual.

Finalizados os traballos de definición de 

accesos, limpeza e escavación, estamos 

en condicións de concretar a proposta 

de sinalización do recurso.

Esta sinalización ten dúas vertentes: 

unha de accesos e outra interpretativa.

A sinalización de accesos ten por obxec

tivo facilitar a chegada ao recurso, e con

tará á súa vez con dúas partes: unha de 

sinalización convencional en estradas, 

e outra de sinalización de sendeiro, xa 

que o último treito só ten acceso a pé a 

través de sendeiros tradicionais e histó

ricos, como son o Camiño Privilexiado 

e o Camiño da Piconha, que parte daquel.

A sinalización interpretativa ten por obxectivo expli

car e mostrar de xeito ilustrativo, os valores históri

cos do castelo, para a súa comprensión e desfrute por 

parte do visitante.

sInAlIzAcIón e socIAlIzAcIón

O recurso conta grazas a este proxecto con sinalización 

nas estradas que lle dan acceso, aproveitando a ocasión 

para visibilizar o acceso a outros recursos de singu

lar interese: o Territorio Histórico do Couto Mixto e o 

Camiño Privilexiado, a carón dos que se sitúa o Castelo 

da Piconha, cos que gardan estreita relación.

Onde había sinalización existente foron aproveitados 

os mesmos pés, para non saturar os sitios con exce

so de postes.

Os materiais, dimensións e características dos sinais 

cumpriron co disposto no Manual oficial de sinaliza

ción turística da Xunta de Galicia (Decreto 85/2012, 

do 16 de febreiro, DOG núm. 47, do 7 de marzo). 

O acceso último ao castelo hai que realizalo a pé, a 

través do Camiño Privilexiado e, dende este, collen

do o recentemente localizado e limpo Camiño da 

Piconha, sendo un dos obxectivos da actuación.

Foi necesario reforzar a sinalización nestes, tanto no 

Camiño Privilexiado, renovando algúns postes e si

Sinalización de entrada no Couto Mixto en Rubiás
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nais vellos, e aproveitando os que estean en bo esta

do para engadir as indicacións precisas para chegar 

ao Castelo.

As frechas e balizas instaladas seguiron os mode

los indicados nas normativas de sinalización de 

Camiños Naturais do Ministerio de Medio Ambiente 

e de Parques Naturais da Xunta de Galicia, xa que 

eran os modelos preexistentes para a sinalización 

de varias rutas que discorren polo propio Camiño 

Privilexiado.

Ademais deste reforzo, renováronse un par de 

soportes existentes do Museo Aberto do Couto 

Mixto; unha sinalización do ano 1997 feita por todo 

territorio histórico e ao longo do Camiño Privilexiado, 

sobre soportes de ferro de moi boa calidade pero que 

carecían de contidos. 

Non entraba nos obxectivos desta intervención re

novar esa cartelería do Museo Aberto do Couto 

Mixto, pero si coller este modelo de soportes, pola 

súa gran calidade e bo estado de conservación, para 

os novos que se colocarán no Castelo, prevendo le

var a cabo esa renovación en futuras convocatorias 

e ampliando a sinalización nos novos recursos cul

turais co mesmo modelo, creando así unha imaxe 

harmónica e unitaria.

No Castelo colocouse información interpretativa a 

través de dous paneis, cuxos soporte seguiron os mo

delos existentes daquelas do Museo Aberto do Couto 

Mixto, tipo atril:

Atril 1. Explicativo do contexto xeral do castelo, a 

colocar mesmo ao final da subida que vai rodeando 

o castelo, nun punto con visión cara Randín por un 

lado e ao castelo por outro.

Atril 2. Detalle do castelo. A colocar a carón dunha 

rocha no medio do patio de armas, con visión fronte 

á peneda da torre, as escaleiras e a inscrición.

Ademais elaborouse un panel vertical sobre sopor

te metálico, de acordo aos modelos de Turismo de 

Galicia, para presentación do plano turístico do 

Concello e da navegación virtual, con colocación de 

acceso a través do QR, no que se incorporarán di

ferentes recursos patrimoniais de todo o concello, 

e no que o Couto Mixto, o Camiño Privilexiado e o 

Castelo da Piconha forman parte destacada.

Dende o comezo tentouse darlle ao proxecto unha 

ampla difusión en redes para facelo chegar ao públi

co en xeral, creando un foco de atracción activo du

rante os traballos, previo á instalación de paneis in

terpretativos e sinalizacion permanente.

Abríronse así perfiles nas máis coñecidas redes sociais: 

facebook e instragram, e creouse un blog no que se ían 

colgando anuncios e novidades, así como información 

sobre diferentes aspectos do proxecto e dos traballos:
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https://proxectopiconha.wordpress.com/

https://www.instagram.com/piconhaproxecto/

https://www.facebook.com/CastelodaPiconha/

Realizáronse tamén unha serie de visitas guiadas ao 

sitio durante a realización dos traballos, cos extraor

dinarios condicionantes derivados das precaucións 

en materia sanitaria debido á pandemia da COVID19. 

Estas visitas, que se levaron a cabo os venres e os sá

bados, foron coordin adas co personal de turismo do 

concello de Calvos de Randín, sendo a resposta da ve

ciñanza moi boa, cubríndose sempre as prazas (limi

tadas polos motivos expostos).

As visitas partían do núcleo de Randín, ofrecen

do unha explicación completa non só do Castelo 

do Piconha, senón tamén do territorio e historia 

vinculado ao mesmo.

Atril 1 con información xeral do castelo
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S
eica somos o “país dos ver-
des castros”. Baroña, Sta. 
Tegra, Viladonga ou S. 

Cibrao de Las son tan imaxe de 
Galicia coma a vieira, o percebe, 
o polbo ou a cruz de Santiago. Hai 
pouco a TVG emitiu unha serie docu-
mental, “Os Castros”, onde se inten-
tou explicar ao gran público que eran 
estes montóns de pedras que enchen 
os nosos montes de lendas e turistas. 
O problema é que para iso se utiliza-
ron os servizos de arqueólogos que 
ao intentar explicar as súas visións 
entraban, moitas veces, en contradi-
ción coa explicación precedente ou 
posterior. O que non sabían os con-
fundidos telespectadores é que os 
arqueólogos son fiel reflexo dos cas-
tros que estudan, baixo unha aparen-
cia formal uniforme se esconden pro-
fundas diferenzas.

Temos castros no Bronce Final e cas-
tros na Alta Idade Media, temos 
castros que desaparecen cos roma-

nos, castros que se fundan duran-
te a ocupación romana, castros que 
perduran ocupados un milenio, cas-
tros con ocupación dun par de cen-
tos de anos, castros que se aban-
donan durante 500 anos e logo se 
volven a reocupar. Os patróns de 
asentamento e construtivos, as bases 
socio-económicas e incluso as técni-
cas da arte moble varían segundo 
zonas, así como os tempos no que as 
innovacións van chegando e vanse 
adoptando. 

Nalgúns castros prima a función habi-
tacional, noutros a da explotación de 
recursos, ben sexan agro-gandei-
ros, mineiros ou comerciais, algúns 
van a ter unha función eminentemen-
te defensiva e militar, tamén hainos 
que parecen máis santuarios relixio-
sos que poboados. Os castros varían 
de altitude e de morfoloxía segundo 
a súa localización e funcionalidade, 
evolucionando dende o Bronce Final 
e sobre todo coa chegada dos roma-

nos. Xa as construcións en madeira 
do Bronce Final nos dan un modelo 
de planta circular característica do 
castrexo, pasando logo, na Idade 
do Ferro, á construción en pedra, ata 
chegar a xeneralización das cons-
trucións rectangulares, xa na épo-
ca romana. Temos castros de chai-
ra, de costa, en curutos inaccesibles, 
en ladeira, castros grandes como as 
citanias e outros tan pequenos que 
apenas poden acoller a unha fami-
lia extensa. Castros cun só recinto, 
con dous, con tres recintos. Castros 
con murallas impoñentes e outros pro-
texidos por un valado simbólico que 
máis que protexer delimita. 

O galego se identifica cos castros, 
non podía ser doutra maneira. Ata 
non hai moito, a maioría vivíamos 
en aldeas, rodeados das casas dos 
nosos parentes, cos que normalmente 
entrabamos en conflito e pendentes 
do que facían os veciños do monte 
do lado. Vivíamos do que nos daba 

A IDADE DO FERRO
NA LIMIA ALTA

Manuel García Valdeiras
Arqueólogo

Estado da cuestión



78
~

o noso territorio circundante e nas 
datas sinaladas xuntabámonos para 
celebrar os nosos santos ou intercam-
biar alianzas e excedentes nas feiras 
da capital comarcal.

Si a esa identificación emocional lle 
engadimos a espectacularidade das 
localizacións e dos restos construtivos 
é fácil de entender que sexan o xace-
mento arqueolóxico preferido para 
escavar e por en valor.

Todas as comarcas de Galicia, teñen 
un ou varios exemplos dos seus cas-
tros escavados e/ou postos en valor. 
Tal e como reflicten este número e 
o anterior de Raigame, son numero-

sos os casos de castros escavados 
na provincia de Ourense. A comar-
ca do Ribeiro-Arenteiro non só acolle 
ao buque insignia dos castros gale-
gos, S. Cibrao de Las (S. Amaro/
Punxín) e o seu centro de interpre-
tación da cultura castrexa, senón 
que temos varios castros máis par-
cialmente escavados e sinalizados: 
Cameixa (Boborás), Coto Mosteiro 
(Carballiño), S. Trocado (S. Amaro/
Punxín), Ourantes (Punxín), Castro de 
Sta. Lucía (Castrelo de Miño), Beariz 
vai por en valor os castros de Magros 
e Garfián, Maside o de Santa 
Mariña. O val de Ourense ofrécenos 
Sto. Tomé a carón da capital e a cons-
trución da autovía Rías Baixas provo-

cou a escavación case completa do 
gran castro de Laias en Barbantes, 
o de Sta. Águeda (Vilamarín/Coles/ 
Peroxa) tamén foi sondeado. Na 
Ribeira Sacra podemos visitar os res-
tos de Penedos do Castro (Nogueira 
de Ramuín) ou o Castrillón (Larouco). 
Na comarca de Valdeorras, os restos 
castrexos de Vila do Castro (O Barco 
de Valdeorras), o Castro de Valencia 
do Sil (Vilamartín de Valdeorras). A 
Terra de Viana do Bolo, non conta 
con castros escavados, sen embar-
go foron prospectados e estudados 
por Xusto Rodríguez1 na súa tese de 
licenciatura. Na Mezquita estase a 
intervir no castelo de Santiagoso. Na 
comarca do Támega temos os castros 
de Saceda e San Millán (Cualedro) 
e máis recentemente o castro de 
Lobarzán (Monterrei/Oímbra). O 
val do Arnoia móstranos o castro de 
Armea e o castro do Alto da Acea 
(Xunqueira de Ambía /Baños de 
Molgas). A comarca de Celanova, 
Castromao, capital dos coelerni. Na 
Baixa Limia, ademais de dolmens e 
romanos tamén se escavaron cas-
tros, Lobosandaus (Bande), Castro 
de Ferreiros (Muíños), Castro dos 
Castelos (Entrimo). 

Na Limia Alta... só no de Novás 
(Xinzo) se realizaron sondaxes nos 
anos 70 do pasado século2. 

¿Será que non hai castros na 
Limia Alta?

Que dúbida cabe que as especiais 
condicións orográficas da comarca, 
con boa parte da zona chaira ocu-
pada pola lagoa de Antela ata os 
anos 50 do pasado século e a for-
te humanización e explotación agra-
ria das mesmas, condiciona enorme-

1. Xusto rodríGuez, M. (1993) Territorialidade castrexa e galaico-romana na Galicia Suroriental: A Terra de Viana do Bolo. Boletín Auriense, anexo 18. 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
2. rodríGuez colmenero, A. (1974) «Excavaciones arqueológicas en el castro de Novás (Orense)». Noticiero arqueológico hispánico, nº 4, pp. 574-584.

Dispersión dos castros na Limia Alta 
[fonte: http://www.altalimia.org/mapas.php]

http://www.altalimia.org/mapas.php
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mente o rexistro arqueolóxico, aínda 
así temos polo menos trinta castros 
catalogados:

En Xinzo o citado castro de Novás, o 
de Baronzás, a Llanada do Castillo, 
a Cerquiña e a Cidá de Morgade. 
Entre Xinzo e os Blancos o Santiño, 
o Mosteiro de Ribeira, Parada de 
Ribeira e o Outeiro de Almeide. Entre 
Xinzo e Baltar está o Outeiro da 
Cruz. En Baltar o Outeiro de Baltar, 
o Outeiro do Demo, As Muradellas 
e Sabucedo. En Sarreaus o castro de 
Tarrazo, o de Perrelos, Outeiro das 
Mozas, Codosedo e o da Cerca. En 
Rairiz de Veiga temos o Castrelo, o 
castro de Guillamil e o de San Miguel. 
En Sandiás o castro do Montiño e o 
Pendón de Sta. Mariña. 

Entre Porqueira e Calvos de Randín 
está A Cidade, no propio concello 
de Calvos de Randín o castro de A 
Torre. Entre Os Blancos e Baltar o 
Castelo da Raíña Loba3, en Vilar de 
Santos o castro de Vilar de Santos, 
en Trasmiras o castro de Zos, en Vilar 
de Barrio, na parte que xeografica-
mente pertence á Limia Alta (a parte 
setentrional do concello forma parte 
da cabeceira do Arnoia) está o gran 
castro de O Castelo. 

A disposición xeográfica dos castros 
límicos é como segue, oito sitúanse 
nas saias occidentais da Serra do 
Larouco, sete nas estribacións Serra 
do Larouco-Serra do Xurés (Val do 
Salas), outros sete nas saias orientais 
da divisoria entre o val do río Arnoia 
e a Limia, catro na pequena diviso-
ria que divide pola metade a zona 
da antiga lagoa de Antela coa cabe-
ceira do río Limia, tres nas saias occi-
dentais das estribacións entre a Serra 
do Larouco e a de S. Mamede e final-

mente un único castro de chaira, o de 
Zos (Trasmiras), concretamente situa-
se nun outeiro na cabeceira do río 
Limia.

Orograficamente teñen unha altitude 
media de 800 m que varía entre os 
650 m do castro de Zos (Trasmiras) 
ata os 1.200 m do Outeiro do Demo 
(Baltar). Máis da metade (16) sitúanse 
en outeiros, e catro máis en outeiros 
sobre esporóns, seis en esporón, tres 
en ladeira e un en chaira. En canto 
ao aproveitamento agrícola do entor-
no, oito son do tipo 1, dezanove do 
tipo 2 e tres do tipo 3, ademais dous 
deles están inmersos nun contexto 
mineiro evidente con reaproveitamen-
tos no s. XX, son o Castro do Outeiro 
de Baltar e A Cerca en Sarreaus. 

As dimensións destes castros é moi 
variable, dos 75 m de diámetro dos 
castros de Baronzás (Xinzo) ou o do 
Outeiro das Mozas (Sarreaus), ata os 
350 m do Castelo de Vilar de Barrio. 
Sete dos trinta son de recinto único e 
alomenos dezaoito contan con siste-
mas defensivos visibles. En canto ás 
probas materiais para poder data-
los, tres acollen restos da Idade do 
Bronce, polo menos unha ducia teñen 
restos cerámicos castrexos, dezaseis 
están claramente romanizados e en 
seis hai mostras de ocupación medie-
val. Catro acollen gravados rupestres 
a base de combinacións de cazole-
tas e outros tantos foron sacraliza-
dos en época histórica con cruces e/
ou capelas; finalmente media ducia 
teñen asociado mostras de plástica 
castrexa e outros dous de orfebreiría.

Para unha análise da territorialida-
de castrexa máis ampla deberíamos 
contar con escavacións puntuais, lem-
bremos que só no de Novas (Xinzo) 

se realizaron sondaxes (con pouca 
difusión dos resultados e sen deixar 
á vista restos), pola nosa parte, no 
ano 2000, realizamos sondaxes na 
Igrexiña dos Mouros, xacemento cata-
logado como castro, xusto no vértice 
que serve de linde entre os concellos 
de Xinzo, Cualedro e Baltar, no cor-
dal da Serra do Larouco, con resulta-
dos completamente negativos, que fan 
que desbotemos esta paraxe como 
xacemento. Os datos cos que xoga-
mos proveñen de prospeccións exten-
sivas de revisión para planeamentos 
municipais ou intensivas sobre áreas 
concretas no caso dos estudo de 
impacto cultural. O que é máis grave, 
moitos datos proveñen dos restos recu-
perados das destrucións de parte do 
xacemento como é o caso do Outeiro 
de Baltar. No caso da orfebreiría ou 
plástica rexistrada proceden na prác-
tica totalidade de achados casuais ou 
referencias orais sen confirmar nalgún 
dos casos. Faise necesaria unha pros-
pección selectiva e intensiva de cara 
a deseñar un verdadeiro mapa do 
poboamento dos límicos. 

¿Por que non se teñen estu-
dado e escavado castros na 
Limia Alta?

Para contestar estas preguntas hai 
que ver primeiro por que e por quen 
se escavaron a maioría dos castros 
do noso pais. Un pequeno grupo 
de actuacións foi froito de escava-
cións de urxencia debido as gran-
des obras de infraestruturas como as 
autovías ou o AVE, algunhas interven-
cións de posta en valor se deben ao 
interese directo da Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural, casos como 
os de S. Cibrao de Las, Sto. Tomé 
ou Castromao, algúns foron sondea-
dos por puro afán científico e nestes 

3. Aínda que oficialmente, o castro da Raíña Loba, está catalogado como castelo roqueiro, nembargantes, teño visto neste castro cerámica do Bronce 
e castrexa así como abundantes lascas de sílex nas súas saias, o único lugar da Limia Alta que coñezo que se dea este material.
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casos a maioría das sondaxes vol-
tas a tapar e os datos reflectidos en 
teses e/ou artigos, pero a gran maio-
ría dos castros escavados e postos 
en valor se deben ao interese e pro-
moción dos concellos que ven no seu 
patrimonio cultural unha aposta de 
futuro. 

Entón a resposta debe ser que non 
faltan castros, faltan políticos locais 
implicados co seu patrimonio cultu-
ral. Lectora!, si vostede é concelleira 
ou alcaldesa dun concello da Limia 
Alta, por favor!, síntase directamen-
te aludida. 

¿Será que os castros da Limia 
non teñen interese científico 
ou patrimonial?

Este artigo vaise quedar corto, aín-
da así vou intentar demostrar que, 
a pesar de non haber sido escava-
dos nin estudados en profundidade, 
os castros limiaos nos poden aportar 
moita información da arte, a relixión 
ou a sociedade da Idade do Ferro.

Un dos principais rasgos definitorios 
dunha cultura é a súa arte, é dicir 
a forma que ten esa sociedade de 
representar a súa visión do mundo a 
través da decoración dos seus obxec-
tos cotiáns e de culto. 

Unha das mostras da arte castrexa 
máis espectaculares é a ourive-
ría. Antes de nada temos que lem-
brar que a case totalidade das xoias 
castrexas (o ouro será o material por 
excelencia) non proceden de escava-
cións científicas, senón que son froito 
de achados casuais grazas a acubi-

llos e atesouramentos, polo que é moi 
difícil datalas con certeza4. 

Na Limia Alta apareceu unha xoia 
excepcional: A arracada de Vilar de 
Santos.

As arracadas teñen unha distribución 
bastante homoxénea no Noroeste: 
aparecen en toda Galicia, norte de 
Portugal e Asturias. Como nos tor-
ques advírtese aquí unha distribu-
ción diferencial. O motivo decorativo 
máis representativo desta arracada 
está nos ornitomorfos ou anátidas. As 
anátidas son tamén un elemento reco-
rrente na cerámica e no resto da orfe-
brería castrexa5. 

Algúns autores6 ven na plásti-
ca castrexa un produto claro da 

romanización e cronoloxicamente 
adscríbena toda no s. I d.C., para 
outros7, trátase dun arte propio data-
do na Idade do Ferro e que funde as 
súas raíces nas estatuas-menhires do 
Bronce. 

Dentro das artes plásticas está o gru-
po das decoracións arquitectónicas 
en pedra, no castro do Outeiro de 
Baltar teñen aparecido tres trisqueis 
e no de Guillamil (Rairiz de Veiga) 
outros dous. 

Outro grupo é o da escultura 
con catro temas característicos: o 
dos famosos guerreiros galaicos, as 
denominadas cabezas, ás veces máis 
relevos que esculturas, o grupo dos 
zoomorfos e o pequeno grupo dos 
“sedentes”, con só tres pezas publica-
das en Galicia. 

Polo que respecta ás cabezas cas-
trexas habería que diferenciar entre 
as que nalgún momento formaron 
parte dunha estatua de corpo com-
pleto, un sedente ou un guerreiro, e 
aquelas outras feitas exprofeso para 
ser encastradas en paredes e postas 
en relación funcional coas denomina-
das Têtes Coupées da Galia. As têtes 
coupées (cabezas cortadas) foron en 
principio, antes de pasar a ser escultu-
ras, o que o seu nome indica, as cabe-
zas dos inimigos cortadas e expostas 
na entrada das casas e os asentamen-
tos cunha múltiple funcionalidade reli-
xiosa, de prestixio guerreiro, e eviden-
temente como ferramenta de guerra 
psicolóxica fronte o inimigo. 

Moitas (a maior parte) teñen apareci-
do fóra de contexto, como é o caso 

4. As que coñecemos procedentes de escavacións en castros, son na práctica totalidade, en contextos de plena romanización.
5. pérez outeiriño, B. (1982) De ourivesaría castrexa. I. Arracadas. Boletín Auriense. Anexo 1. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
6. calo lourido, F. (1994) A plástica da Cultura Castrexa Galego-Portuguesa. Dous tomos, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, 
Pontevedra.
7. GonzÁlez ruiBal, A. (2006) Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica (1200 a. C.- 50 d. C.). Brigantium nº 18, Museo 
Arqueolóxico e Histórico de San Antón, A Coruña.

Arracada de Vilar de Santos 
[fonte: http://ceres.mcu.es/pages/Viewer]

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer
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da de Baronzás (Xinzo). En ocasións 
pódese dubidar incluso da súa cro-
noloxía prerromana. Nembargante a 
aparición de varias delas dentro de 
castros e de tres dentro dun contex-
to arqueolóxico fiable, permiten ase-
gurar a súa colocación nas entradas 
dos poboados.

O achado da cabeza de 
Baronzás produciuse cerca do 
castro de Baronzás, está na pare-
de dunha casa da aldea do mes-
mo nome da parroquia de Xinzo. 
Trátase dun pequeno bloque graníti-
co irregular no que aparece esculpi-
da en baixo relevo un ovalo, no que 
se representa o rostro, algo ladeado 
de forma moi esquemática. Os ollos 
ovalados e algo avultados, co nariz 
triangular e boca formada por un ris-
co horizontal. Pode tratarse dunha 
obra de feitura popular, aínda que, 
polo seu estilo de confección xunto 

Cabeza de Baronzás

Restos do Guerreiro de Almeide 
[fonte: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural / http://www.altalimia.org]

http://www.altalimia.org
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coa cercanía ó castro de Baronzás e 
ó propio Xinzo con restos escultóricos 
castrexos (os sedentes), fan pensar 
nunha atribución á época castrexa.

O castro de Baronzás sitúase no 
cumio dun outeiro sobre a lomba 
que subdivide a Limia Alta entre a 
cabeceira do Limia e o espazo anti-
gamente ocupado pola lagoa de 
Antela. Parroquia de Sta. Mariña 
de Xinzo de Xinzo de Limia. Ten un 
tamaño de apenas 4 ha. Está forma-
do por un único recinto ou terraplén 
defensivo que abraza dous peque-
nos outeiros. Cheo de mato, non 
se aprecian materiais en superfi-
cie polo que non se pode precisar 

unha cronoloxía que pode ir dende 
a Idade do Ferro a etapa Galaico-
romana. Actualmente atópase en 
estado de abandono e moi altera-
do por construcións e infraestruturas 
contemporáneas.

Posiblemente a mellor imaxe do 
poder crecente dos guerreiros no 
Noroeste e concretamente entre fins 
do s. II a.C. e o cambio de era sexa a 
das estatuas de guerreiros. 

Na Limia Alta, apareceu un fragmen-
to de guerreiro no castro de Almeide 
(Xinzo/Os Blancos). Trátase da par-
te inferior das pernas dun guerreiro 
galaico, entre os xeonllos e os noce-

llos. As pernas apareceron ao facer 
unha pista nas saias do castro de 
Almeide con máis materiais de época 
galaico-romana, a finais dos anos 80 
do pasado século, actualmente está 
depositado no Museo Arqueolóxico 
Provincial. O fragmento ten unha altu-
ra de 35 cm., ancho superior e 31 
cm. e un ancho inferior de 25 cm.

O castro do Outeiro de Almeide 
sitúase no cumio dun outeiro sobre 
un esporón nas saias occidentais 
do Larouco sobre o val do Limia. 
Parroquia de Sta. Mª de Laroá, facen-
do de linde entre os concellos de 
Xinzo e Os Blancos. Ten un tamaño 
de 2 ha. Está ben defendido natural-

Sedente de Xinzo I 
[fonte: http://ceres.mcu.es/pages/Viewer]

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer
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mente e ademais conta cun terraplén 
con foxo e muralla, ten dous recintos 
o superior de forma elíptica. En super-
ficie se ten atopado tégula, cerámi-
ca galaico-romana e tamén castrexa. 
Tendo só como referencia os mate-
riais en superficie podemos datar a 
súa orixe na Idade do Ferro con con-
tinuidade da súa ocupación no perío-
do galaico-romano sen poder preci-
sar máis. Actualmente en estado de 
abandono.

Contamos tamén con referencias 
bibliográficas a unha estatua de gue-
rreiro que procedía de Bóveda (Vilar 
de Barrio). Apareceu en 1837 e con-
servaba só a parte inferior sen pés, 
tería torques e caetra. “Brazos ape-
gados ó corpo, as pernas xuntas, a 
testa adiantada, orellas grandes e 
barba abondosa; ollos e nariz mal 
arranxados. Os ombreiros e as cos-
tas anchos, e estas de forma chaira, 
o peito sen o debido relevo e arquea-
mento. Na mao dereita terma, co 
brazo dende o cóbado a falcata, na 
esquerda sostén a caetra de botón 
central. Levan saio...”8. Estaba facen-
do de moxón de linde entre as fre-
guesías de Bóveda e Padreda. Foi 
depositada na Real Academia da 
Historia de Madrid en 1837 de onde 
desapareceu. 

En relación con este guerreiro, Rivas 
Quintas dá referencias a unhas per-
nas de guerreiro, que poden ser as 
deste, nun valado no entorno do cas-
tro/castelo de Padrenda, e que non 
puidemos localizar na prospección 
do concello que realizamos en 2004 
debido a espesa vexetación9. 

O Castro de O Castelo sitúase nun 
conxunto de outeiros na divisoria 

entre os ríos Limia e Arnoia na parro-
quia de Seiró. Ten un tamaño moi 
grande de máis de 12 ha. Está ben 
defendido naturalmente e foi refor-
tificado cun castelo roqueiro na súa 
acrópole central na Idade Media. 
En superficie recolléronse materiais 
precastrexos (machado de talón), 
castrexos, romanos (un Mercurio de 
bronce) e medievais. Tendo só como 
referencia os materiais en superfi-

cie podemos datara a súa orixe na 
Idade do Bronce con continuidade 
da súa ocupación no período galai-
co-romano e reocupación medieval, 
sen poder precisar máis. No momen-
to de saír a luz este artigo, o concello 
de Vilar de Barrio encargou a limpe-
za de vexetación e a realización de 
sondaxes arqueolóxicas no castro de 
O Castelo. Agardamos con interés o 
resultado desta actuación. 

8. rivas Quintas, E. (1985). A Limia. Deputación Provincial de Ourense, pp. 164-165.
9. García valdeiras, M. (2004). Plan Xeral de Ordeación Municipal de Vilar de Barrio. Patrimonio Arqueolóxico. Memoria Técnica depositada na 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Inédita.

Sedente de Xinzo II [fonte: http://ceres.mcu.es/pages/Viewer]

http://ceres.mcu.es/pages/Viewer
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Tamén contamos con referencias 
orais a unha posible cabeza de gue-
rreiro galaico aparecida nas inme-
diacións do castro de S. Miguel 
(Rairiz de Veiga), por desgraza estas 
referencias aínda non puideron ser 
confirmadas. 

Si en canto a cabezas e guerreiros 
galaicos, a Limia Alta parece aportar 
pouco, contamos con dous exempla-
res de sedentes, dun total de seis10, 
que destacan pola súa monumenta-
lidade e polo contexto arqueolóxico 
no que apareceron. 

As figuras foron achadas xuntas en 
1972, preto do vello núcleo da vila 
de Xinzo, case á beira do río Limia, 
con motivo das obras feitas por don 
Francisco Ruído Casas para a cons-
trución dun pozo nunha finca da súa 
propiedade, a “Cortiñela”, situada 
na paraxe chamada “O Regueiro”. 
Ambas pezas están no Museo 
Arqueolóxico Provincial.

A nº 1 representa unha figura en 
posición sedente á que lle falta a 
cabeza. Viste roupas sinxelas, unha 
túnica ou saio do que non se apre-
cia o remate e que presenta unha 
escotadura triangular nas costas e 
no peito por onde corre unha liña 
lonxitudinal. Os brazos adórnanse 
con viriae de triple aro e dóbranse 
polos cóbados de modo que o ante-
brazo corre por riba das coxas. Con 
ambas maos suxeita o que parece 
unha pátera. O mal estado de con-
servación da peza nesta zona, coa 
man dereita case desaparecida, difi-
culta o seu exame; sen embargo 
deixa ver que a mao esquerda aga-
rra un vaso. As pernas, separadas, 

están formadas por dous cilindros 
quebrados na zona dos pés que non 
se conservan. Tanto as roupas que 
leva como os brazais son iguais aos 
que mostran os chamados guerrei-
ros galaicos. A cadeira sobre a que 
descansa a figura ten as patas e os 
brazos ben sinalados e o respaldo 
escuadrado, presentando no rema-
te superior do mesmo dúas molduras 
torneadas lisas como único elemento 
decorativo. É posible que levara no 
pescozo un torques tal como parece 
lucir a outra figura sedente que apa-
receu xunto con esta, pero o feito de 
estar rota a escultura nesa zona non 
permite aseguralo. Dimensións: alto 
64 cm., ancho 65 cm., fondo 36 cm. 

A nº 2 representa una figura en posi-
ción sedente á que lle falta a cabe-
za, aínda que conserva o arrinque 
do colo. Viste roupas sinxelas, unha 
túnica ou saio curto que descende 
ata debaixo dos xeonllos e que pre-
senta unha escotadura triangular no 
peito e nas costas por onde corre 
unha liña lonxitudinal. No pesco-
zo presenta un resalte circular que 
posiblemente corresponda a un tor-
ques e que curiosamente ten a aber-
tura cara á parte posterior da figura. 
Os brazos adórnanse con viriae de 
dobre aro e dóbranse polos cóba-
dos de modo que o antebrazo corre 
por riba das coxas. Porta un vaso 
en cada man, en actitude oferente. 
As pernas, separadas, están forma-
das por dous toscos cilindros, con-
servando os pés pero non as posi-
bles dedas. A cadeira sobre a que 
descansa a figura ten as patas e os 
brazos ben sinalados, e os rema-
tes dos brazos verticais posteriores 
están formados por troncos de cono 

coas arestas arredondadas, consti-
tuíndo o único elemento decorativo 
da mesma. Dimensións: alto 67 cm., 
ancho 50 cm., fondo 40 cm.

O contexto xeral dos achados dos 
sedentes tampouco resulta esclare-
cedor. Só nun caso (o de Lanhoso), 
podemos afirmar que a escultura foi 
atopada nun castro, concretamen-
te a 50 metros dunhas casas circula-
res nas que apareceron materiais da 
Idade do Ferro11. O lugar foi poste-
riormente alterado por inhumacións 
romanas tardías de tégulas. Parece 
obvio que a escultura debe relacio-
narse coa etapa prerromana.

No caso do sedente de Pedrafita 
(A Teixeira), apareceu no cemiterio 
parroquial a carón da igrexa (de ori-
xe medieval) e lonxe de calquera cas-
tro coñecido. Dende a Delegación 
provincial de Ourense prospectamos 
os outeiros do contorno con topóni-
mos e orografía sospeitosa de acoller 
asentamentos da Idade do Ferro con 
resultados completamente negativos. 
Temos que deducir que se trata dunha 
peza reaproveitada nun enterramento 
medieval ou posterior, o que nos vai 
cadrar coa teoría que exporei a conti-
nuación ao falar do contexto arqueo-
lóxico dos sedentes de Xinzo.

Calo Lourido considera que o contex-
to dos sedentes de Xinzo tanto pode 
considerarse do siglo I d.C. como do 
IV d.C., posto que no entorno da finca 
do extrarradio de Xinzo onde se ato-
paron as estatuas apareceu un milia-
rio de Galieno Valerio Maximiano, 
tégulas e outros restos que se rela-
cionan co asentamento romano de 
Xinzo12. Como di González Ruibal, 

10. Todas elas procedentes do convento brácaro. Tres en Ourense e tres en Portugal (Lanhoso, Barcelos e Braga).
11. teiXeira, C. (1940) «Notas arqueológicas sobre o castro de Lanhoso». Trabalhos de Antropologia e Etnologia nº 9, pp. 5-14.
12. Ferro couselo, J. (1972) “Estatuas sedentes y una columna miliaria de Xinzo de Limia”. Boletín Auriense II, Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense, pp.329-335.
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se se puidese citar un só paralelo 
romano para o tipo de estatuas que 
tratamos, aceptaríamos que nos ato-
pamos ante obras galaicorromanas. 
Nembargantes, descoñecemos a 
existencia de escultura algunha que 
se pareza no mundo romano, e si 
moitas no mundo mediterráneo da 
Idade do Ferro. 

Por outra parte, o feito de que todas 
elas apareceran dun xeito casual, sen 
cabeza e todas reaproveitadas, agás 
as de Xinzo das que Ferro Couselo 
opina que se atopaban in situ, vai 
dificultar e suscitar variadas interpre-
tacións sobre a súa funcionalidade. 
Outros autores póñenas en relación 

coa veneración á Terra-Nai asocia-
das ó culto ós mortos como Deméter. 
Tamén se interpretan como oferen-
tes, aínda que a súa posición seden-
te non parece a máis lóxica, xa que 
tódolos oferentes coñecidos acostu-
man aparecer de pé e en actitude de 
ofrecer algo á divindade. 

Pola miña parte gustaríame desta-
car o feito de que todas (salvo a de 
Barcelos que parece a medio facer) 
están portando algo nas maos, cáli-
ces ou pateiras. No contexto da 
necrópole do castelo de Ribadavia 
atopouse unha lauda altomedieval 
que representa a un infante que por-
ta un cáliz e unha pateira, buscando 

unha explicación a esta singular ico-
nografía atopeime con Ricardo de 
Worms, bispo alemán do s. VIII (un 
paralelo do noso Martiño de Dumio), 
que predicaba contra o costume 
pagán de soterrar os recén nados 
con viño e pan (símbolos da eucaris-
tía cristiá) para que así, en comuñón, 
poderían acadar a vida eterna sen 
necesidade de bautismo.

A posible perduración na tardoroma-
nidade e alta Idade Media de certas 
prácticas rituais reflectidas nas repre-
sentacións plásticas parece enlazar o 
mundo prerromano co post-romano 
traído a Península polos pobos xer-
mánicos a partires do s. V. 

Mapa arqueolóxico de Xinzo de Limia 
[mapa base: PXOM de Xinzo de Limia]
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Agardo que este salto no tempo e no 
espazo me sirva para apoiar unha 
cronoloxía para este tipo de plásti-
ca nun momento anterior a romaniza-
ción. As últimas escavacións arqueo-
lóxicas na finca onde se atoparon os 
sedentes, realizadas polo arqueólogo 
Eduardo Nieto Muñiz en 2008, pare-
cen confirmar as datacións dos mate-
riais recollidos por Ferro Couselo, 
todo apunta, como moi cedo ao s. 
III d. C.. Estes materiais estarían sela-
dos parcialmente por restos de cami-
ños que teñen un firme a base dun 
composto tipo opus signinum o mes-
mo tipo de selado que nos atopamos 
en 2003 selando sepulturas tardorro-
manas no contorno da Igrexa Vella 
do propio Xinzo13 e onde recentemen-
te tamén atopamos enterramentos 
que mesturan cachote granítico con 
tégula e que por paralelos (como os 
de Ouvigo, tamén na Limia Ourensá) 
e os materiais ad latere se poden 
datar entre o ss. VI e VII14. Pola con-
tra as últimas intervencións arqueo-
lóxicas nas pistas e solares en cons-
trución do contorno inmediato da fin-
ca da Cortiñela, onde apareceron os 
sedentes, deron resultados completa-
mente negativos.

A análise do contexto arqueolóxi-
co de Xinzo lévame a pensar que os 
sedentes foron reutilizados nun ente-
rramento tardorromano ou posterior, 
fóra do núcleo habitado e a carón 
dunha vía, probablemente no con-
texto das chamadas “invasións xer-
mánicas15”, do s. V. De confirmarse 
esta suposición, reforzaríase a teo-
ría dunha orixe prerromana destas 
pezas, xa que de ser romanas serían 

tardorromanas o que non casa coa 
teoría “romanista” que as sitúa todas 
no s. I d. C., ao mesmo tempo que 
aventuro a posibilidade dunha con-
tinuidade funcional, relixiosa e fune-
raria, dende a mentalidade castrexa 
que as creou ata a xermánica que 
as reutilizou. Se os romanos do s. I 
d.C. reutilizaron estelas da Idade do 
Bronce como monumentos funera-
rios, por que non poderían os pobos 
xermanos do s. V reutilizar estatuas 
sedentes prerromanas?

A relixión castrexa é politeísta 
con moitas divindades, algunhas de 
amplo culto e outras de culto máis 
local. Os castrexos buscaban, a tra-
vés das súas divindades relaciona-
das coa natureza e o mundo astral, 
dar explicación ós fenómenos que 
non podían racionalizar. Sábense 
os nomes de moitas destas divinda-
des, como Cosus, Navia, Reve ou 
Bandua, pero non están moi claras as 
atribucións de cada unha delas, nin 
se diferencian ben as distintas deno-
minacións que poden recibir segun-
do estean nunha comarca determi-
nada ou cumprindo unha función 
específica. 

Na comarca da Limia, son de espe-
cial importancia as inscricións dedi-
cadas a Navia e ó deus Reve/Larouco 
de Amoaego en Xinzo, e Larouco en 
Baltar16. Reve está considerado unha 
deidade celeste soberana de carác-
ter supralocal. O santuario deste 
deus no Larouco ou en Cabeço das 
Fraguas non terían carácter local 
senón de fronteira entre varios terri-
torios castrexos, no caso do Larouco 

entre límicos e tamegani. A dobre 
vinculación a montes e ríos do deus 
pode entenderse porque en ambos 
casos trátase de zonas naturais de 
marcada liminalidade17.

Se Reve identificase, segundo os seus 
epítetos locais con ríos, ou como no 
caso de o Larouco con montes sagra-
dos, Navia sería una divindade de 
carácter territorial e polifuncional 
(vales e augas fundamentalmente) á 
imaxe doutras deusas indoeuropeas. 
Recentemente, un premiado ensaio 
de antropoloxía cultural18 puxo en 
relación directa o culto de Navia co 
de Santa Mariña, advocación por 
certo da capital da comarca entre 
outros lugares da Limia Alta.

Os epígrafes dedicados a Navia e 
os santuarios rupestres de “marca-
da liminalidade” vannos servir para 
introducirnos no estudo da socie-
dade limiá da Idade do Ferro. Os 
arqueólogos temos poucas cousas 
claras con respecto ó modelo de 
sociedade castrexa. Facendo unha 
traspolación do modelo indoeuro-
peo, o núcleo base da sociedade 
estaría na familia patriarcal, segura-
mente de tipo extensa e na que tería 
gran importancia o papel dos vellos. 
Os castros estarían habitados por 
unha serie de familias, seguramente 
con lazos de parentesco entre todas 
ou, polo menos, entre varias, o cas-
tro ou poboado formaría a segunda 
unidade social despois da familia e 
por último, a gran unidade, o popu-
lus que acollería a tódolos poboa-
dos dunha determinada comarca 
natural. 

13. Escavación en área na r/ do Peto nº 1, dirixida por min.
14. Últimas escavacións de Jorge Lamas Bértolo na rúa do Peto ( 2018) e na reitoral de Santa Mariña (2020 ).
15. Hai que recordar que as chamadas «invasións xermánicas» concretamente dos suevos, están ben documentadas nesta zona gracias ao «Cronicón» 
do bispo de Chaves, Idacio, natural desta Lemica civitates.
16. rodríGuez colmenero, A. (1987) Aquae Flaviae. Dous tomos, Chaves
17. Brañas aBad, R. (2000), Deuses, héroes e lugares sagrados na Galicia Castrexa. Edit. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela.
18. Quintia pereira , R. (2017) Mariña: de deusa a santa. Edit. Galaxia.
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A investigación respecto ó nome e 
localización dos populus aínda non 
está pechada, xa que en moitos 
casos o nome e, sobre todo, a loca-
lización son dubidosas, outras locali-
zacións, sen embargo, están moi cla-
ras gracias á pervivencia do nome 
do populus, na toponímia actual, un 
exemplo serían os Límicos situados 
na actual Limia Alta.

No Viso, preto da aldea de Nocelo 
da Pena (Sarreaus) temos un xace-
mento coñecido dende o s. XVIII e 
catalogado como asentamento galai-
co-romano, este xacemento estaba 
considerado como a localización 
do Forum Limicorum, que o xeógra-
fo grego Ptolomeo menta na súa 
obra Xeografía. A importancia dos 
descubrimentos realizados durante 
os últimos 25 anos na vila de Xinzo 
fan que a maior parte dos investiga-
dores se decanten agora por Xinzo 
como capital da Limia galaico-roma-
na19, xa deixei clara a miña postura 
noutra ocasión20. No monte do Viso, 
estaría o Forum Limicorum capital dos 
limici (como mínimo durante a época 
prerromana), o pobo prerromán que 
ocupou e deu nome a esta comarca 
durante a protohistoria e antigüidade.

É convinte, antes de nada, aclara-
la diferenza entre os termos forum e 
civitas; dun xeito simplificado pode-
mos definir forum como un asenta-
mento que serve de lugar de reu-
nión pola súa importancia econó-
mica e relixiosa para unha determi-
nada comunidade ou populus; o ter-
mo civitas faría mención a un esta-
tus xurídico/social de pertenza a un 
populus; ao final da etapa altoimpe-

rial (s. II d. C.) ambos termos confun-
diranse e pasaran a compartir sig-
nificados. A primeira referencia aos 
Forum da Gallaecia é de Ptolomeo21. 
A súa natureza aínda non está cla-
ra, para Caro Baroja22 os foros son 
mercados dos diferentes populi que 

servirían de centro económico e 
comercial nas relacións internas e 
externas23.

Tampouco deberemos confundir os 
topónimos de Monte do Viso e A 
Cidá, en certa forma podemos dicir 

19. rivas FernÁndez, J. C. (1997) «Do pouso da corza ó carreiro das antas». Antela. A memoria asolagada. Vigo, pp. 28-47.
20. García valdeiras, M. (2001). «O Forum Limicorum». Minius IX, Universidade de Vigo, pp.39-50.
21. ptolomeo, II, 6, 43, op. Cit. In. romero maria, pose mesura, 1987)
22. caro Baroja, J. (1977) Los pueblos del Norte. San Sebastián, p. 46.
23. pena Graña, A. (2001) O berce da bisbarra galega, territorio político celta prerromano e medieval. Tese de licenciatura pola Universidade de 
Santiago de Composteal (inédita).

A Pena de O Viso en Nocelo da Pena, Sarreaus 
[fonte: José Ramón Seara Valero]
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cas da comarca, dende o Castro do 
Outeiro de Baltar ata as minas de 
Baldrei en Maceda; todos estes xace-
mentos proban que a Limia, aparte 
da súa evidente potencialidade agrí-
cola, tiña un gran atractivo estanní-
fero, só comparable na provincia 
ourensá coa Terra de Montes.

Tamén no Monte do Viso temos que 
falar de “A Pena”, que dá nome á 
aldea de Nocelo da Pena, é unha 
impresionante pena de granito con 
outra máis pequena facendo un refu-
xio natural; arredor dela hai penas 
máis pequenas, algunhas delas con 
petróglifos a base de coviñas inscul-
pidas na parte máis alta e inaccesi-
ble; en torno A Pena xúntanse moi-
tas lendas, dende as máis comúns 
de mouros a outras máis concretas 
que fan referencia a ritos de propi-
ciación da fertilidade26; na propia 
pena pódense observar rebaixes arti-
ficiais como posible apoio de estrutu-
ras e restos de tégula e cerámica de 
diversas orixes no abrigo antes men-
tado, moi perto estaría a ermida de 
s. Pedro, un claro proceso de asimila-
ción onomatopéica.

Segundo Marco Simón27 hai unha 
serie de características comúns á 
maioría dos santuarios rupestres da 
Península Ibérica, santuarios prerro-
manos, que continúan baixo Roma e 
son incentivados como factor de inte-
gración cultural. Estes santuarios ao 
ar libre terán como lugares de culto 
por excelencia fragas, penedos ou 
ríos, polo que é normal que non se 
conserven estruturas arquitectónicas 

que A Cidá é parte do Monte do 
Viso, xa que neste monte se sitúan 
varios xacementos de diversa ads-
crición e tipoloxía. Dentro do com-
plexo arqueolóxico de A Cidá pode-
mos incluír A Cerca: “Se levanta al 
sudeste del monte un pequeño cerro, 
cuya parte superior es llana con una 
milla de circunferencia, cercada alre-
dedor de foso y contrafoso, que en 
todo tiempo podía hacer muy difícil 
su conquista”24.

A Cerca é un castro do que se poden 
observa-los restos dunhas murallas 
que nalgúns puntos superan os 4 m de 
altura; estas semellan ser máis débiles 
pola cara sur, onde as defensas natu-
rais son máis fortes, a cara occiden-
tal foi afondada na rocha durante o 
s. XX; destaca a potencia da mura-
lla oriental onde o pequeno esporón 
sobre o que se asenta se une co resto 
da serra, neste mesmo sector da mura-
lla tamén se poden observa-los restos 
do que parece ser unha torre defensi-
va da entrada natural do asentamento.

O interior está bastante cuberto pola 
vexetación, sobre todo na zona SE, 
pero nos claros apréciase o abundan-
te derrube, tanto da muralla como 
das construcións interiores, podén-
dose adiviña-las formas destas cons-
trucións, circulares na maioría dos 
casos e algunha que outra cuadran-
gular, tamén semella ter unha peque-
na coroa ou aterrazamento na zona 
oriental.

O asentamento estaría ben servido 
de auga por un manancial que nace 

aos seus pés, concretamente na cara 
SW; polo norte e o sur está bordea-
do por sendos regatos; aos pés do 
mesmo hai un marco contemporáneo 
de formigón para sinala-la división 
parroquial entre Nocelo da Pena e 
Lodoselo. Moi posiblemente A Cerca 
non sexa máis que un castro prerro-
mano que continúe ocupado durante 
a etapa galaico-romana como acró-
pole fortificada dun asentamento 
máis extenso (A Cidá).

Ao mesmo pé do castro de A Cerca, 
a poucos metros da muralla oriental, 
atópase unha mina en forma de “L” 
escavada a pico entre penedos gra-
níticos, a pesar de estar moi cuberta 
de vexetación parece a máis gran-
de de tódalas escavadas a ceo aber-
to no Monte do Viso25. Ao contrario 
que o resto das minas deste monte 
non foi reutilizada nos anos 40 do 
pasado século para a explotación 
do wolframio. A primeira impresión 
ao ver esta mina é a de considerala 
como un contrafoxo ou apoio defen-
sivo (aos que fan referencia Flórez 
e González de Ulloa nas súas des-
cricións sobre o xacemento), pero a 
súa forma en “L” fai desbotar com-
pletamente a posibilidade de que 
sexa unha construción defensiva, xa 
que non habería máis que dar un 
pequeno rodeo para entrar tranqui-
lamente no castro. 

A Cerca, entre outras cousas, é un cas-
tro mineiro, concretamente de estaño. 
A importancia mineira do xacemen-
to habería que encadrala cos outros 
xacementos de similares característi-

24. Florez, H. (1989 facs. De 1789) España Sagrada. Tomo XVII. Lugo, II, p. 10.
25. No Monte do Viso localízanse 4 grupos de minas e 2 regatos utilizados como lavadoiros (Roupeiro e Regueiro do Lobo).
26. Un exemplo de santuario rupestre, propiciatorio da fertilidade e moi perto da Limia Alta o temos en Vilar de Perdices (Montealegre, Portugal) 
concretamente no lugar de Caparinhos, atópanse gravados cun instrumento metálico nunha rocha natural dous antropomorfos, masculino o superior 
e feminino o inferior. Ambos teñen os brazos en alto e as maos abertas e con longos dedos en sinal de oración. Debaixo de cada un deles se 
representaron os seus calzados, indicando que o rito se tiña que facer descalzos en sinal de respecto, a pedra está datada na Segunda Idade do 
Ferro.
27. marco simón, F. (1996) «Romanización y aculturación religiosa: los santuarios rurales». A cidade e o Mundo: romanización e cambio social. 
Curso de verán da Universidade de Vigo, Xinzo de Limia, pp.81-100.



89
~

artificiais pero si abundantes coviñas 
insculpidas nas rochas; algúns están 
situados nas inmediacións de asenta-
mentos, cursos de auga ou explota-
cións minerais. Un exemplo de san-
tuario deste tipo témolo en Cabeço 
das Fraguas (Portugal), un santuario 
común a varios castella e que polo 
tanto funcionaba tamén como munici-
pium, no santuario consérvase unha 
inscrición que honra a Trebopala, tra-
ducido por “a pena do pobo” sinal 
da importancia das grandes penas 
como lugares de manifestación do 
diviño. Como sinala convincentemen-
te Brañas Abad ditas pedras debe-
rían identificarse con fitos rituais de 
tipo omphalos. 

No Monte do Viso non só parece 
renderse culto ás pedras, temos que 
lembrar que nel apareceron epígra-
fes adiados a Xúpiter e a Navia que 
se pon en relación cun antigo cul-
to, posiblemente ás augas, no que 
tamén podería contextualizarse a 
panoplia da Idade do Bronce atopa-
da no regato de O Roupeiro.

A partir dos anos 60 do pasado 
século Galicia, como o resto do esta-
do, entrou nunha fase de desenrolo 
económico que acabou co mundo 
agrario minifundista e autosuficien-
te, que tanto se parecía a socieda-
de da Idade do Ferro de hai máis de 
2000 anos. O desenrolo económico 
acabou coa miseria e o analfabetis-
mo, pero o seu avance desbocado, 
sobre todo no que se refire á constru-
ción e os cambios nos modos de pro-
dución agrogandeira e forestal, tivo 
danos colaterais graves, especial-
mente no eido do patrimonio cultural 
e medioambiental. 

Nos anos 90, apoiados nunha lexis-
lación patrimonial e medioambien-
tal proteccionistas, parece darse un 

cambio na mentalidade social con 
respecto ás décadas anteriores. En 
case todas as comarcas xorden aso-
ciacións ecoloxistas e culturais que 
intentan conservar os restos da des-
feita despois da resaca do desenrolo 
brutal anterior. Rehabilítanse os cas-
cos históricos das vilas e cidades, 
comeza o auxe do turismo rural e 
cultural. Toda Galicia está ocupada 
en promover e coidar o seu patrimo-
nio cultural e natural... ¿toda? ¡non! 
Unha comarca poboada por irre-
dutibles produtivistas resiste aínda 
e sempre a limpapedras e abraza-
árbores. E a vida non é fácil para 
as asociacións culturais e ecoloxistas 
da Limia Alta. En canto a concien-
cia patrimonial e ambiental, a Limia 
Alta como sociedade, segue ancora-
da na Idade da Pataca e o Purín do 
pasado século.



Figura 1. Sitios militares romanos na Provincia de Ourense
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1. Introdución 

A presenza militar romana de épo-
ca temperá (séculos II a.C. - I d.C.) 
na actual provincia de Ourense era 

ata hai pouco practicamente descoñecida. 
Os estudos sobre o exército romano nesta 
zona concentrábanse fundamentalmente no 
forte romano de Aquis Querquennis (Bande, 
Ourense), cuxa ocupación se data en torno 
ao último cuarto do século I d. C. e inicios do 
II d. C. (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra 
2006; Puente et al. 2018), nunha cronoloxía 
moi posterior á conquista romana do terri-
torio galaico. Nos últimos anos, grazas ao 
incremento da dixitalización da arqueoloxía 
coa introdución de novas técnicas de tele-
detección, desde o noso colectivo de inves-
tigación, Romanarmy.eu, puidemos localizar 
un conxunto de novos sitios militares roma-
nos de carácter temporal na provincia de 
Ourense (Figura 1) (Costa-García et al. 2017, 
2019). Estes sitios caracterízanse por unha 
materialidade de escasa entidade e pola 
pouca expresión das súas estruturas sobre 
o terreo (Peralta Labrador 2002). Deste xei-
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to, só foi posible identificalos a través do 
uso das técnicas de teledetección de recen-
te desenvolvemento, coma o LiDAR aéreo 
(Costa-García & Fonte 2017), que permite 
recoñecer o terreo baixo as densas cuber-
tas vexetais do Noroeste. De forma xenéri-
ca, estes recintos cobren un abanico tempo-
ral entre o século II a.C. e inicios do século I 
d.C., un período histórico para o cal apenas 
dispoñiamos de datos arqueolóxicos sobre a 
presenza militar romana.

2. Sitios militares romanos na 
Provincia de Ourense

Ata a data, os sitios identificados distri-
búense por toda a provincia de Ourense, 
cun baleiro moi marcado na súa zona cen-
tral, máis densamente poboada, e cunha 
concentración moi destacada na zona da 
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-
Xurés (Figura 1). Tendo en conta os avan-
ces que tiveron lugar nos últimos anos, 
é moi probable que o número de novos 
sitios identificados se incremente no futu-

A temperá presenza 
militar romana

http://romanarmy.eu/gl/
mailto:j.fonte3@exeter.ac.uk
mailto:j.fonte3@exeter.ac.uk
mailto:jm.costagarcia@usal.es
mailto:manuel.gago@usc.es
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ro. Os sitios que coñecemos na actualida-
de son: O Penedo dos Lobos (concello de 
Manzaneda), Cabeza do Pau (concello de 
Petín), Lomba do Mouro (concello de Verea-
concello de Melgaço, Portugal), Chaira da 
Maza (concello de Lobeira), Alto da Raia 
(concello de Calvos de Randín-concello de 
Montalegre, Portugal), Outeiro de Arnás 
(concello de Verín) e O Castelo (concello do 
Carballiño) (Figura 1).

2.1. O Penedo dos Lobos 
(Manzaneda)

O campamento militar romano de O Penedo 
dos Lobos sitúase moi preto da Estación de 
Montaña de Cabeza de Manzaneda, a 
1466 m s. n. m. O recinto presenta a típi-
ca forma de naipe dos recintos militares, 
con lenzos rectilíneos e esquinais redon-
deados, ocupando unha área de preto de 
2.34 ha (Costa-García et al. 2017: 48-50) 
(Figura 2). O sistema defensivo do sitio está 
formado por unha muralla construída con 
pedra granítica local, colocada a óso. A 
muralla interrómpese en catro puntos que se 
corresponden coas entradas do recinto: tres 
entradas en clavícula interna ao norte, les-
te e oeste, mentres que o entrada sur é for-
mada pola disposición paralela de dous len-
zos da muralla formando un corredor (Figura 
3). En 2018 levamos a cabo unha interven-
ción arqueolóxica neste sitio cuxos resulta-
dos foron recentemente publicados (Fonte 
et al. 2021) e que achegan datos da maior 
importancia para a caracterización arqueo-
lóxica e contextualización histórica do mes-
mo. Dentro dos diversos elementos de cultura 
material recuperados de indubidable adscri-
ción militar romana, destacan varias chato-
las de calzado militar -clavi caligae -, unha 
piqueta e, sobre todo, dous ases romanos 
acuñados por Publio Carísio datados entre 
os anos 25 e 22 a.C. (Figura 3).

2.2. Cabeza do Pau (Petín)

O recinto de Cabeza do Pau sitúase nun 
alto sobre os vales dos ríos Sil e Bibei. O 

Figura 2. 
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recinto presenta unha planta trapezoidal, 
estando delimitado por unha muralla de 
pedra de xisto que pecha polo norte, les-
te e oeste dúas elevacións entre os 1165 e 
os 1219 m s. n. m., mentres polo sur pare-
ce ter defensa natural debido á acusada 
pendente (Costa-García et al. 2017: 51-52) 
(Figura 4). Ocupa unha área superior ás 
10 ha.

2.3. Lomba do Mouro (Verea)

O campamento romano de Lomba do Mouro 
localízase no alto da serra do Leboreiro, a 
unha altitude máxima de 1270 m s. n. m. 
e dacabalo entre a fronteira galega (Verea) 
e portuguesa (Melgaço). O recinto ten unha 
planta de tendencia cuadrangular, con liñas 
rectilíneas e esquinais redondeados. Está 

Figura 4. 
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formado por dúas liñas defensivas paralelas 
construídas con pedra granítica local colo-
cada a óso, superando as 20 ha de tamaño 
(Costa-García et al. 2019: 31-34) (Figura 5). 
É moi interesante o reemprego intencional 
que se fai dalgunhas mámoas nas esqui-
nas do recinto como probables puntos de 
observación, sendo o caso máis evidente o 
da Mota Grande (Baptista 1997) na esqui-
na sueste do recinto. Recentemente desenvol-
vemos aquí unha intervención arqueolóxica1 
que nos permitiu caracterizar arqueológica-
mente este recinto e a súa estrutura defensi-
va e datalo por OSL2 aproximadamente en 
época tardorrepublicana en torno ao sécu-
lo II a.C..

2.4. Chaira da Maza (Lobeira)

O recinto de Chaira dá Maza sitúase no 
alto da Serra do Leboreiro, a unha altitu-
de máxima de 1183 m s. n. m. Malia estar 
o recinto bastante mal conservado debido 
ao impacto provocado por labores de refo-

restación e a apertura de pistas, aínda é 
posible recoñecer nos modelos LiDAR unha 
fortificación de tendencia trapezoidal defi-
nida por unha muralla en pedra granítica 
con lenzos rectilíneos e esquinais redon-
deados (Costa-García et al. 2019: 31-34) 
(Figura 6). Ocupa unha área de aproxima-
damente 20 ha. Polas súas similitudes en 
canto a tamaño e patrón de localización e 
proximidade, este recinto e o de Lomba do 
Mouro podería formar parte dunha mesma 
liña de avance do exército romano pola 
Serra do Leboreiro, flanqueada polo río 
Limia ao sur e o río Miño ao norte.

2.5. Alto da Raia (Calvos de Randín)

O campamento romano do Alto da Raia 
sitúase nunha suave elevación a 879 m 
s. n. m. sobre o val do río Salas, sobre 
o cal ten un gran control visual. A parte 
norte do recinto localízase no concello de 
Calvos de Randín, mentres a parte sur está 
no concello portugués de Montalegre. O 

Figura 6. 
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1. Esta intervención arqueolóxica realizouse no marco do proxecto europeo Finisterrae (https://cordis.europa.eu/
project/id/794048), en colaboración directa coa empresa Era-Arqueologia e financiada polo concello portugués 
de Melgaço. A publicación monográfica dos resultados desta intervención está en curso.
2. As datacións OSL de Lomba do Mouro foron realizadas polo Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares 
(C2TN), Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.

https://cordis.europa.eu/project/id/794048
https://cordis.europa.eu/project/id/794048
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recinto presenta a típica forma de naipe, 
con lenzos rectos e esquinais redondea-
dos. Ocupa unha área de aproximada-
mente 3 ha, sendo delimitado por un noiro 
en terra e un foso externo en V (Figura 7). 
A parte norte do recinto cínguese ao pun-
to máis elevado e descende aproveitando 
a ladeira de suaves pendentes cara o sur, 
adaptándose ao terreo. Moi recentemente 
levamos a cabo unha intervención arqueo-
lóxica no lugar3 que nos permitiu caracteri-
zar arqueoloxicamente o recinto e as súas 
estruturas defensivas. Puidéronse datar 
estas en época alto imperial, cara o cam-
bio de era, ademais de confirmarse a súa 
superposición a un asentamento anterior 
de cronoloxía prehistórica, posiblemente 
do Bronce Final.

2.6. Outeiro de Arnás (Verín)

O recinto de Outeiro de Arnás localízase nun 
pequeno outeiro a 431 m s. n. m., controlando 
amplamente o val do Támega. O recinto ten 
unha planta de forma pentagonal, definido 

por un talude en terra e un foso externo en V 
(Costa-García et al. 2019: 34-35) (Figura 8). 
Ocupa unha área de aproximadamente 0.45 
ha. Podería tratarse dunha pequena fortifica-
ción de tipo castellum orientado ao control 
territorial dunha importante zona de tránsito 

3. Esta intervención arqueolóxica realizouse no marco do proxecto europeo Finisterrae (https://cordis.europa.eu/
project/id/794048), en colaboración directa coa empresa Era-Arqueologia e financiada polos concellos de Calvos 
de Randín e Montalegre. La publicación monográfica dos resultados desta intervención está en curso. 
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https://cordis.europa.eu/project/id/794048
https://cordis.europa.eu/project/id/794048
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histórica. Desgraciadamente, durante a inter-
vención desenvolvida no ano 2017 non se 
puideron recuperar elementos materiais anti-
gos, destacadamente metálicos, que son os 
que adoitan definir os contextos de ocupa-
ción temporal ou estacional. Tampouco se 
recuperou ningún elemento cerámico ou se 
documentaron estruturas internas.

2.7. O Castelo (O Carballiño)

Este sitio sitúase nunha elevación coñeci-
da como Ou Castelo (605 m s. n. m.), ao 
noroeste da poboación do Carballiño. O 
recinto presenta unha planta de tendencia 
rectangular, conformada por unha estrutura 
en positivo (noiro) e un posible foso externo. 
Na actualidade, só é posible percibir o len-
zo norte e parte dos lenzos este e oeste, así 
como os seus esquinais nordeste e suroeste 
(Figura 9). O recinto cínguese á zona máis 
elevada e descende aproveitando a ladeira 
de suaves pendentes cara o sur, adaptándo-
se ao terreo e cun amplo control visual sobre 
o val do río Arenteiro. O sitio atópase bas-
tante afectado pola parcelación agraria, a 
reforestación, a instalación de antenas ou a 
apertura de pistas, polo que é difícil calcular 
a súa extensión total.

3. Conclusións

Os sitios arqueolóxicos aquí abordados for-
man parte dun conxunto que seguramen-
te sería moito máis amplo. É posible inclu-
so que moitos deles xa desaparecesen por 
completo. A escasa monumentalidade das 
estruturas que definen estes sitios, a esca-
sa cultura material que pode documentarse 
neles, así como o impacto de distintas acti-
vidades humanas ao longo do tempo xoga-
ron na nosa contra. Só moi recentemente, 
grazas ao emprego de tecnoloxías xeoespa-
ciais adaptadas, púidose comezar a trazar a 
pegada temperá do exército romano na pro-
vincia de Ourense. 

Con todo, en moitos casos non puideron 
desenvolverse aínda os adecuados estu-
dos arqueolóxicos que nos permitan carac-
terizalos, datalos e contextualizalos histo-
ricamente para, en última instancia, enten-
der cal foi o impacto do exército romano 
nas paisaxes xeradas polas comunidades 
indíxenas que habitaban estas terras. O 
que si é claro polo momento é que estes 
sitios encerran unha gran diversidade mor-
fotipolóxica e locacional, que seguramente 
se pode relacionar cunha gran versatilida-

Figura 9. 
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de operativa e loxística do exército romano 
e que se relacionan así mesmo co carácter 
diacrónico da presenza militar romana na 
rexión (Costa-García et al. 2019). Cómpre 
advertir que é preciso estremar as hipóte-
ses de interpretación histórica ao redor da 
distribución no territorio destes sitios e que 
en Ourense observamos, de xeito acentua-
do, nese baleiro na zona central da provin-
cia. A preservación destes sitios de escasa 
monumentalidade depende, en gran medi-
da, da pouca alteración dos solos nos que 
se construíron. É posible que en zonas con 
gran presión agraria, forestal e industrial 
puideran ter existido máis sitios que por 
agora non somos quen de localizar. 

Aínda que apenas estamos empezando a 
coñecer esta nova realidade arqueolóxi-
ca no noroeste galaico, observamos duran-
te a nosa investigación que estes sitios se 
atopan en serio risco de desaparecer para 
sempre polas intensas transformacións que 
está a vivir o mundo rural como consecuen-
cia do seu despoboamento. Con estes xace-
mentos desaparece tamén unha parte da 
nosa historia que non se pode reconstruír se 
non é a través da arqueoloxía. Por ese moti-
vo, é importante poñer en valor estes sitios 
e animamos ás institucións públicas locais 
e autonómicas a que loiten por preserva-
los. Trátase, así mesmo, dun patrimonio que 
transcende as fronteiras galegas e estatais, 
que debe estudarse desde unha perspectiva 
transfronteiriza e que nos conecta a un tem-
po con todos aqueles territorios que, nalgún 
momento, tamén pasaron a formar parte do 
Imperio Romano.
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Era a comezos do verán. Hai 
cousa de medio século. Moitos 
anos. Subía eu pola rúa de 

Sampil, parroquia de Santiago de 
Amoroce, no concello de Celanova; 
polo camiño que espalla longuísimo 
dende a vila ata as alta penechairas 
espidas da miña terra pequena; dun 
Sampil casal vello ou granxa agro-
pecuaria dun Sampiro, antropónimo 
latino de hai como pouco un milenio. 
No fin da canella sombriza, do cami-
ño pino que cruza rectilíneo a aldea, 
adurmiñaba un vello sentado no poio 
a rentes da súa casa, a última casa 
do último núcleo do val antes do ermo 
das poulas, da terra brava e fría da 
chaira silente de xestas, codesos e 
queirugas. Forte contraste co país 
do millo, das regas e os canastros, 
que van todos zarrapicando a aba 
de nacente do val do Sorga, do vello 
“rivulo Sorica”, nome indoeuropeo do 
Libro Tombo ou Becerro do mosteiro 
de Celanova, que non “Orille”, o río 
que constrúe este pequeno universo, 

A PAISAXE E OS ESPAZOS 
FUNDACIONAIS 
DE CELANOVA 

EN PERIGO

Xosé Benito Reza

Enxeñeiro de montes

este paraíso onde nacemos algúns, 
uns poucos privilexiados.

Á miña pregunta de onde podía 
eu atopar a cidade perdida de 
“Cachiquimbra”, un lugar do que 
todos falaban pero que ninguén 
sabía realmente onde estaba, ou 
mesmo se chegara a existir verda-
deiramente, o ancián refregou a 
pucha na testa cun movemento rápi-
do da man dereita, e, con voz pau-
sada e ollos de augamariña, come-
zou a falarme con gran seguridade. 
Contoulle a aquel mociño louro e lan-
grán que alá enriba construíra San 
Rosendo o seu primeiro mosteiro; que 
alí viviran os primeiros monxes que 
chegaran a este val da man do santo 
fundador; que alí fixeran as primei-
ras casas, cortellos, palleiras e igrexa 
onde rezar; pero que claro, naquel 
lugar tan alto e exposto, batido polo 
vento e fustrigado polas chuvieiras, 
os monxes que aló vivían pasábano 
francamente mal.

–E baixaron... –dixen eu. 

–E baixaron –confirmou el–, e por iso 
hoxe, logo de tantos anos, apenas 
queda nada. Abandonárono. 

–Pero entón –dixen eu admira-
do, abraiado polos coñecemen-
to que me estaba a transmitir aquel 
home–, entón o da cidade perdi-
da de Cachiquimbra é certo; que 
na vila, cando alguén di que vai a 
Cachiquimbra é que non vai a ningu-
res, ou que non ten gañas de dicir 
onde vai, ou algo así. 

–Pois claro, e se din iso é porque 
non saben que realmente existiu 
– retrucou el, gozoso de saber que 
a súa parroquia, os seus montes, a 
súa terra pequena, tivera en tempos 
tanta importancia, e fora o berce de 
todo canto hoxe hai e de todo can-
to podemos ver. E engadiu:– E se viu 
eiquí, montar o primeiro mosteiro, 
foi porque estas terras eran da súa 
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familia, do seu avó, que tiña eiquí 
un castelo.

Logo contoume que toda a contorna 
de Cachiquimbra estaba mergullada 
no silencio e no misterio das cousas 
ocultas, desa materia coa que logo 
se fabrican os mitos que traspasan o 
tempo e nos alcanzan. Lugares máxi-
cos e misteriosos, como a Cornoza, 
Xan Vaqueiro, O Santo, Soutomanco 
e por suposto Cachiquimbra.

Seguindo as indicacións que me dera 
o ancián de Sampil subín pola som-
briza congostra ou camiño ancho e 
fondo (hoxe atuado) que daquela 
levaba ás terras de Cexo e máis aló 
a Portugal, crucei o regato que mur-
muraba mainiño pola man esquer-
da entre bidueiros, e logo dun cur-

to remonte pola ladeira de poñen-
te do monte que chaman da Casa 
da Neve, cheguei ata unha cortiña 
murada. Alí atopei no chan areen-
to os sinais inconfundibles dun vello 
asentamento, o que viña a certificar a 
veracidade da narración que remata-
ba de escoitar: tellas esnaquizadas, 
cerámica de vellas olas escachadas, 
anchas paredes insinuadas... 

E por que subín eu ata alí?  Pois, por-
que aquel Monte da Casa da Neve 
é unha especie de monte olímpico ou 
totémico para todos os celanoveses, 
para os vilegos que vivimos na media 
pendente das terras que baixan den-
de a Chaira ventosa ata os fondais 
agarimosos do Val de Mourillós. 
Porque ese monte, visible dende todas 
as terras en rodopío, preside maxesto-
so e solemne aos 860 metros de alti-
tude o noso horizonte meridional, por-

que ese monte, onde pretenden agora 
instalar un PARQUE EÓLICO, obser-
va todos os nosos movementos a tan 
só tres quilómetros de distancia, que 
son os que o separan do mosteiro e 
da capela de San Miguel erixidos por 
San Rosendo hai máis de mil anos e 
declarados polo Estado Monumentos 
Nacionais en 1923 e 1931, e tamén 
os que o separan da casa natal do 
gran poeta civil de Galicia Manuel 
Curros Enríquez, que aquí naceu hai 
agora cento setenta anos. 

Se a isto lle engadimos a lenda da 
cidade perdida de Cachiquimbra, 
e que no curuto dese monte, dicían, 
había unha casa onde os antigos 
gardaban a neve (de aí o nome do 
tal monte), é comprensible que un 
mociño curioso como eu encamiñara 
os seus pasos ata aquel lugar alto e 
reservado. E, como os mitos e as len-

O lugar de Cachiquimbra
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das non nacen da nada, senón que 
abrochan de realidades que un día 
foron vividas, e que logo o tempo 
vai roendo e modelando paseniño, 
pensei que con razón na miña vila 
tiñamos a lenda da “pedra de San 
Rosendo”, desa pedra que nos con-
taron colleu un día o santo no Monte 
da Casa da Neve, alzou o papo, 
observou atentamente o val dende 
o curuto do monte, e lanzouna coa 
forza prodixiosa do seu brazo pode-
roso de bispo e abade do século X. 
De tal xeito que o lugar onde caeu 
a “pedra” foi o elixido para construír 
o seu mosteiro de Celanova. Iso é o 
que conta a tradición transmitida de 
xeración en xeración.

–Pois claro! –cavilei estupefacto–. Isto 
é igual que o de San Pedro e o de: 
“sobre esta pedra edificarei a miña 
igrexa”. De tan xeito que o que me 
contou aquel vello sabio de Sampil 
cando era rapaz (que en paz des-
canse pois xa pasou daquela unha 
chea de anos), e a lenda da pedra 
que todos os celanoveses coñecemos 
porque nola contaron de pequenos 
os noso pais, e o que logo lemos na 
“Celanova Ilustrada y Anales de San 
Rosendo” de Frei Benito de la Cueva 
do século XVII sobre os espazos fun-
dacionais do mosteiro e da vila de 
Celanova, refírense, nin máis nin 
menos, que a mesma historia.  

Este Monte da Casa da Neve cul-
mina en altura o que chamamos A 
Chaira, A Lagoa da Chaira ou Os 
Pozos da Lagoa, unha alta e extensa 
penechaira que espalla nunha super-
ficie aproximada de mil hectáreas 
por terras de Santa María de Cexo, 
Gontán, Albos, Amoroce, Acevedo 
e Castromao, aldeíñas pertencentes 
aos concellos de Verea e Celanova. 
Trátase dun espazo elevado e bal-
dío que me reclamaba de rapaz, do 

que falaban na fonda da miña avoa 
Amadora os que traían o carbón e 
as carqueixas atravesando coas súas 
cabalarías a erma extensión; que 
dicían que estaba ateigada de gari-
tas, covas e construcións do tempo 
dos mouros ou dos homes primitivos, 
que moi ben non se sabía o que era.

Por todas estas razóns aparece a 
Chaira e tamén o Monte da Casa da 

Neve no relato homónimo da miña 
novela “Terradentro” (Xerais, 2017), 
escrito supostamente por un rapaz 
que vai madurando conforme avanza 
a narración; e onde di (digo), entre 
outras, o seguinte:

 “A Chaira é un lugar misterioso inza-
do de tumbas dos homes primitivos 
que chaman dolmens, aló, naquel 
silencio elevado, onde o único son 

Monte da Casa da Neve

Fachada da igrexa de San Rosendo
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que se escoita é o fungar do vento 
pois apenas hai árbores. Pero ade-
mais, no medio e medio daquel enor-
me cemiterio dos antigos, hai unha 
lagoa, a única da que temos noticia 

na nosa bisbarra. E o máis impresio-
nante é que naquela lagoa, na Lagoa 
da Chaira, vivía antes un dragón, 
unha serpe ou réptil enorme, que sei-
ca sempre tiña moita fame (é nor-

mal tendo en conta o seu tamaño), 
e que tiña o mal costume de paparse 
a toda canta xente ousara pasar por 
alí, que xa é casualidade que o cami-
ño vello pasara xusto a rentes. Así as 
cousas a xente da parroquia andaba 
atemorizada (é comprensible) porque 
ademais (non se sabe moi ben por 
que), ao dragón o que máis lle gusta-
ban eran as rapazas novas; e por iso 
lle tiñan que levar de cando en vez 
unha moza para que a debullara e os 
deixara en paz un certo tempo (a min 
iso pareceume unha barbaridade). 
Pero un día, atendendo ás chamadas 
e rogativas dos paisanos, chegou o 
San Xurxo montado nun magnífico 
cabalo branco, cunha preciosa arma-
dura de ouro e unha lanza grande e 
afiada brillando á luz do mediodía, 
coa que deu boa conta do dragón 
da Chaira, e dende aquela os paisa-
nos xa puideron baixar á miña vila, e 
mercar o que precisaran e vivir tran-

Os Pozos da Lagoa

O lugar de Soutomanco
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quilos. Por iso se entende que agora 
o San Xurxo sexa o santo patrón da 
parroquia de Acevedo; e alí está ago-
ra, naquela igrexa, para que todos 
lle recen, que é a maneira que teñen 
todos de lles dar as gracias.”

E logo vou contando a expedición 
que fixeramos de rapaces a un lugar 
tan misterioso e fantástico:

“Camiñamos e camiñamos en silen-
cio pola erma extensión. Cada un 
cunha bolsiña atada ao cinto onde 
levabamos o bocadillo e unha mazá. 
Rochas enormes, bolos como ovos 
de dinosauros, observan a nosa miu-
deza dende as leves touticeiras que 
cortan o horizonte. Por terras negras 
enchoupadas onde quedan calca-
das as nosas pegadas. Deica che-
gar á lagoa onde moraba o dragón 

que matou o santo de Acevedo, e que 
por iso xa non estaba e non tivemos 
medo ningún. Vémonos reflectir nas 

augas mornas da lagoa: tres figuras 
esfiañadas por tras dun ceo gris e 
confuso, na procura dos últimos hori-

A Penagache do Leboreiro ao fondo

As Torres de Balvís con xesta branca
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zontes, asombrados da viaxe inver-
nal que rematamos de facer. Que 
paz e serenidade se respira naque-
las estremas! Canto boto de menos 
aquel sosego, aquel silencio vasto, 
aquela luz peneirada, aquel mundo 
espido, aquel vento que non para de 
aloumiñar a miña cara, e as pegadas 
do lobo invisible, trotando sen rumbo 
por aquel mundo alto e sen sombras. 
Chegamos tarde a casa, pero non 
nos rifaron.”

E, por fin, culminei  a miña viaxe na 
Casa da Neve:

“Pasei sen sabelo pola cidade per-
dida de Cachiquimbra que era 
onde vivira aquela xente antiga, por 
Soutomanco onde o noso santo cons-
truíra hai mil anos un mosteiro, polas 

Torres de Balvís onde un conde moi 
nobre e moi valente puxera os seus 
reais, polo Santo, o Xan Vaqueiro e a 
Cornoza, todo tan comesto polo mon-
te que non se identificaba nada; ata 
chegar ao cumial onde está a Casa 
da Neve e o Pozo da Moura, aló 
onde os monxes collían a neve para 
facer xeados nos calorosos estíos de 
hai centos de anos. Dende alí puiden 
contemplar por fin todo aquel mundo 
que durante unha chea de anos con-
formara o meu enorme e agarimoso 
universo, onde desenvolvera a miña 
vida, a miña breve infancia. 

Así sentía eu ese mundo, o meu peque-
rrecho pero admirable e extraordina-
rio universo, cheo de maxia, prodixio 
e misterio. Sentíao e síntoo tanto e 
tan fondo, este recuado recanto onde 

temos a nosa torgueira, ese mundo 
que agora un PARQUE EÓLICO pre-
tende estragar e arruinar pola cobiza 
da xente que só pensa no diñeiro, que 
un día, en homenaxe aos escritores e 
poetas desta Terra de Celanova escri-
bín, parafraseándoos, o seguinte:   

A Paisaxe da Matria, a evocación dun 
tempo irrecuperable, no tempo aquel 
cando os animais falaban, a lembran-
za dunha terra nai esvaecida á que os 
galegos somos estrañamente, intensa-
mente, infinitamente fieis.: “Todo o 
meu ser está ligado á terra, / sábe-
me a terra todo na memoria, / terra o 
camiño, terra a miña historia, / terra 
esta voz que no deserto berra”.

A Paisaxe da Matria xamais esvae-
ce nas brétemas do tempo, un mundo 

A Chaira e a mámoa ao fondo
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construído co alento feraz da memoria 
famélica. Un mundo multicromático, 
asolagado en luces e sombras, avese-
dos e solleiros. A Paisaxe da Matria 
configura o reino de Celso Emilio: 
“Aquela terra onde os homes canta-
ban nos solpores pombas de luz e xíl-
garos de soños, cando dicir liberdade 
non era triste, dicir amor, dicir amigo 
era igual que nomear a primavera”.

Vexo Celso feliz cun pai vello que 
lle morrera axiña e unha nai anciá 
camiño do Castromao pola Pedra da 
Moa, á descuberta doutro universo 
onde moraban as tías, na bocarribei-
ra: “E véxome rubir, neno que eu era, 
/ montado nun burriño, costa enriba 
/ camiño de Acevedo onde moraba 
/ toda a infancia miña. / No alto do 
Penagache branquexaba a neve / e 

morría o outono. / O serán e a pai-
saxe, irmás xemelgas, / esvaíanse en 
bosques de ouro”. 

E vexo que viñeron outros, na mesma 
terra pero nun tempo diferente, que 
seguiron como un vento irado alan-
cando polos montes, e subín outro 
escano para me achegar ao gran-
de ermo solitario que aló chaman A 
Chaira, tempo de espada e ferro cos 
que construír Galicia definitivamen-
te, Milmanda, naquela Limia alta. 
Dende alí contemplo con Ferrín o 
extenso val de Curros e as bocarri-
beiras de Celso, e logo, no alto, o 
mundo das cumieiras, da montaña, 
esa Penagache culminada en neva-
radas, nos lombeiros hipopótamos 
da Serra do Leboreiro, dos vellos 
que vivían nas torres sentinelas, nas 

torres douradas polo vento, na torre 
ebúrnea da nosa mocidade, nas 
torres asolagadas baixo a néboa, 
mentres as pombas do solpor que 
aniñan no mosteiro tornaban lentas, 
no esmorecer do día. 

Subimos acompasando outeiros e 
lombeiros entre penedías e touzas 
por carrileiras de mil anos, superando 
medos, procurando os espazos aber-
tos onde corre o vento ceibe, lonxe 
das terras grávidas onde durme para 
sempre a xente nosa. Por A Serra, 
o Castromao, a Cortiña Grande, a 
Chaira, a Lagoa, a Casa da Neve, 
Cachiquimbra e Cachapraz, as 
Torres de Balvís, o Outeiro de Augas, 
as Catro Cruces, a Mota Grande, a 
Penagache e o marco vinte e un; pola 
Corga dos Enforcados ata a Grama 

A Casa da Neve e as Torres de Balvís
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do Corno Dourado, para culminar en 
Anamán, que é onde por fin rema-
ta este noso universo. Aproximación 
cavilada e cauta cara ás terras de 
Tagen Ata, para nos asomar á vas-
teza do mundo ceibe, aparentemen-
te infindo, que nos espera aló, dende 
hai unha eternidade. 

Celso Emilio me dixo un día que o 
sol estaba aquí, comigo, que a miña 
illa semellaba un barco de alto vela-
me cheo de vento sucando o val das 
torres sentinelas, e que as miñas via-
xes por estes montes eran unha aven-
tura, a máis fermosa de todas. “Neste 
val das campás fondas, bolboretas / 
feitas flores cheirosas nos curutos / 
rosas de quente voz polas ladeiras. 
/ Val das raposas louras, das doni-
ñas / que entre carqueixas pasan 
fuxidías, / mentres as ras orquestran 
nas xunqueiras / noites mainas de luz 
estrelecida”.

Así era, así é, e ASÍ TEN QUE 
SEGUIR SENDO A NOSA PAISAXE. 
Opoñémonos a que un parque eóli-
co veña estragar os nosos recordos, 
a nosa infancia, a nosa historia, a 

memoria do pobo e os sentimentos 
que nos transmitiron os poetas, os 
nosos poetas de Celanova.

O grande escritor galego desta terra 
de Vilanova dos Infantes, Xosé Luís 
Méndez Ferrín, dicía  hai pouco: “A 
paisaxe arqueolóxica, artística e huma-
na de todo o territorio afectado encón-
trase severamente ameazada... (por) 
unha operación colonial que non lle 
vai producir beneficio senón a inverso-
res sen rostro que, seguramente, vivan 
ociosos a milleiros de quilómetros de 
Celanova”. E engadía: “Os sete muíños 
de ciclópeos alicerces reducirán a cis-
co un subsolo riquísimo en información 
histórica e prehistórica... Tal sacrificio 
faise en holocausto aos deuses sen ros-
tro do grande diñeiro sen patria.”

En efecto, o primeiro que chama a 
atención de calquera observador 
medianamente espelido é que todo 
ese territorio, esta penechaira de 
toxos, breixos e bidueiros, que espa-
lla de norte a sur e de leste a oeste uns 
catro quilómetros a un altitude media 
sobre o nivel do mar de 800 metros, 
está ateigada de mámoas, medorras, 

motas, megálitos ou cámaras funera-
rias dos tempos primitivos de hai cin-
co milenios; esas construcións que os 
arqueólogos encadran entre o neo-
lítico ou idade da pedra pulida e o 
calcolítico ou idade do cobre; ente-
rramentos dunha xente que viviu moi-
to antes de nos asentar nos castros, 
na citania inmediata do Castromao, 
capital dos coelernos, tribo castrexa 
que aparece no Padrón dos Pobos 
de Chaves e na Tessera Hospitalis do 
ano 132 D.C., de cando asinamos a 
paz cos romanos, compartimos mesa 
e intercambiamos agasallos.

Toda a Chaira está inzada de 
mámoas, e dá igual que as xigan-
tescas torres eólicas que alcanzarán 
cos rotores os 180 metros de altura 
(4 veces máis altas que a torre das 
campás de Celanova e 9 veces máis 
que a torre de Vilanova) respecten ou 
non os contornos de protección que 
establece a lei 5/2016 de Patrimonio 
Cultural de Galicia, porque o dano 
estará feito igualmente, porque a 
aldraxe será a mesma e a paisaxe 
quedará estragada sen remedio. 

Da época castrexa na Terra de 
Celanova fálanos o historiador 
Florentino López Cuevillas (casa-
do cunha señora de Celanova) no 
número 57 da revista NÓS do 15 de 
setembro de 1928, recollendo nesa 
data o apartado XIII do “Catálogo 
dos Castros Galegos” publica-
do pola sección de prehistoria do 
Seminario de Estudos Galegos. 
Cuevillas localiza aquí un castro 
chamado Outeiro de Rubiós, en terri-
torio da freguesía de San Lourenzo 
de Cañón, lindando co concello 
de Verea, unhas elevacións que di 
chaman tamén Monte da Neve e 
Monte Puxares. Que preto de alí e 
nunha “quebrada estreita chamada 
dos Santos” (o topónimo verdadeiro 

Parede da Casa da Neve
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é “O Santo”) están os alicerces da 
que foi a capela da Ascensión, tras-
ladada para outro lugar da parro-
quia (Cuevilla está errado, pois en 
realidade está a falar da capela de 
San Salvador, que foi en efecto tras-
ladada e colocada ao pé do camiño 
que vai da igrexa de San Lourenzo 
de Cañón a Casasoá), e que naquel 
lugar elevado celebrábase nos tem-
pos antigos unha romaría moi con-
corrida. Que neste castro e segun-
do lle contaron algúns veciños exis-
tiu unha gran cidade “chamada San 
Salvador ou Cachiquimbra” que “foi 
atacada polos romanos ou polos 
franceses que estaban no castro do 
Furriolo” (no límite dos concellos de 
A Bola, Rairiz de Veiga e Verea) e 
que a resultas do asedio morreron os 
habitantes e a cidade foi aniquilada. 

Ademais dos castros e das mámoas 
varias veces milenarias escoitamos 
agora o que, destes lugares, nos con-
ta o monxe de Celanova e prior de 
San Pedro de Rocas frei Benito de 
la Cueva na súa obra “Celanova 
Ilustrada”, escrita na primeira meta-
de do século XVII. Di o frade antigo 
que “En los términos de Celanova, cer-
ca de Pojares, que es una de sus tres 
aldeas, fundó (San Rosendo) el monas-
terio de San Salvador en cumplimien-
to del voto que el conde había hecho 
(refírese ao seu irmán pequeno o con-
de Froila). El santo escogió para esta 
fundación la casa fuerte y los palacios 
del conde Hermenegildo, su avue-
lo, (Hermenexildo Gutiérrez, man do 
rei Afonso III e comandante dos seus 
exércitos) que entonces llamaban las 
Torres de Valvís, sitas en la cumbre del 
Monte de San Salvador, que otros lla-
man Aciveiro o Soutomanco”.

E o monxe de Celanova dinos que 
”como el puesto es frío y perseguido 
de aires delgados y de vientos impe-

tuosos los monjes le desampararon”. 
Y que “aún hoy (hai cincocentos anos) 
se pueden ver la ruinas que dan testi-
monio de la grandeza de este monas-
terio, y lo único que persevera es su 
iglesia, ahora ermita, con su antiguo 
nombre de San Salvador”.

Tal era a importancia que lle daban 
os monxes de Celanova a aquel 
lugar onde a tradición situaba a orixe 
da súa comunidade, que incluso leva-
ron alá enriba ao ilustrado frei Martín 
Sarmiento, cando este decidiu facer 
parada e fonda no mosteiro dos 
seus irmáns beneditinos no outono 
de 1755: “El sábado 27 de octubre 
subí al monte que está al mediodía 
de Celanova, y habrá media legua 
de subida a lo más alto sobre la 
nevera de la casa. Y se llama Monte 
de San Salvador, porque hacia allí 
está una ermita en donde dicen vivió 
San Rosendo. Llámase el monte de 
Poxares, latín Puliares o Poliares, y es 
rama de todo el Castro Laboreiro que 
está al Suroeste de Celanova, y por 
toda la sierra se va a Portugal”. 

Por se non fora suficiente todo esta 
riqueza, pasa a rentes do pretendido 
parque eólico (a menos de cincocen-
tos metros dun dos aeroxeneradores 
proxectados) o Camiño Natural de 
San Rosendo, unha ruta que seguin-
do o trazado da vía romana que saía 
de Santa Comba de Bande (da tamén 
romana número XVIII do Itinerario de 
Antonino), xunguía o Val do Limia e 
a Terra de Celanova coas cidades 
de Ourense e Lugo. Este camiño que 
eu promovín no ano 2007 dende a 
Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza está incluído na Rede de 
Camiños Naturais ou Vías Verdes 
de España, e o proxecto final pre-
tendía xunguir o Parque Natural do 
Xurés coa basílica de San Martín 
de Mondoñedo en Foz (onde San 

Rosendo foi bispo no século X) atra-
vesando así de sur a norte unha gran 
parte da Galicia interior.

Por todo iso, por todas estas cousas 
que contamos, atopamos e están alí 
dende hai séculos, subín hai pouco 
cun arqueólogo ensinarlle as miñas 
descubertas, o que me transmitiran 
os vellos que xa non están con nós 
porque agora os vellos somos nós, 
e o que logo, a base de lecturas e 
estudo, fun coñecendo da man dos 
historiadores e dos sabios que pasa-
ron por alí. Misión? Preservar a nosa 
memoria, respectar o que un día 
foi Galicia, e non perder a historia 
común que nos xungue a todos neste 
valciño nemoroso.

Logo de pasear co arqueólogo polo 
Casa da Neve onde ían os monxes 
para facer xeados, polas mámoas 
de Poxares na Chaira que teñen cin-
co mil anos, polo breve outeiro onde 
eu penso estaba a torre vixía ou Torres 
de Belvís (“bela vista”), por O Santo 
onde estivo un día a igrexa de San 
Salvador, por Cachiquimbra onde eu 
atopara de rapaz os alicerces de dúas 
casopas, de Soutomanco onde viviron 
os monxes no seu primeiro mosteiro... 
baixamos á vila, ao Vilar, igual que 
fixeron os monxes na compaña de san 
Rosendo hai máis de mil anos. 

Nunca se fixo unha prospección 
arqueolóxica nestas paraxes, pero os 
resultados do estudo preliminar que 
agora se acometeu apuntan clara-
mente a existencia de abondosos e 
interesantes restos duns xacementos 
que quizais veñan confirmar a vera-
cidade do que nos contaron, e que 
aquí comentamos sucintamente. 

Logo, a pregunta por odiosa e ociosa 
é obvia: imos deixar que arruínen as 
reliquias do noso pasado antes inclu-
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so de as poder estudiar e analizar?. 
Imos deixar que ergan neste territo-
rio, que un día foi propiedade dos 
monxes do convento de Celanova, 
torres de 102 metros de altura con 
pas ou rotores de 155 metros sobre 
plataformas de formigón de 22 
metros de ancho?, con enormes pis-
tas que haberá que abrir para que 
cheguen ata alí eses monstros?, con 
profundas gabias onde soterrar qui-
lómetros de cabreado que van des-
angrar o terreo e deixar á luz sabe 
Deus que cousas?, estragando non só 
a paisaxe cultural e natural da contor-
na, senón poñendo en risco a integri-
dade dos propios xacementos, tanto 
máis cando non sabemos ata onde 
chegan nin canto se estenden? 

Ata seremos capaces..., capaces de 
permitir que nos coloquen á vista e 

a tan só tres quilómetros de distancia 
dunha vila literaria, cultural e monu-
mental como Celanova esas torres 
monstruosas, soerguendo da Chaira 
moitos centos de metros por riba do 
nivel do val. 

O que fai falla é que os políticos, os 
responsables de cultura, de patrimo-
nio, de conservación da natureza e 
da paisaxe estean á altura das cir-
cunstancias, a unha talla aínda máis 
alta que esas torres descomunais 
que nos quere instalar unha empre-
sa alemá fronte dos nosos narices. 
Nas súas mans está a decisión final. 
E teñan en conta unha cousa: ningún 
país “civilizado” (Alemaña por supos-
to), sensible e orgulloso do seu patri-
monio e da súa historia, permitiría tal 
disparate.

Cando tempo teremos que seguir 
padecendo e soportando estas cala-
midades, propias dun país atrasado 
e colonizado?, que afunden as mello-
res terras dos nosos vales no silencio 
dos días afogados, que lixan a pai-
saxe e arruínan o patrimonio mentres 
nós seguimos emigrando?  

Que prezo tan alto seguimos pagan-
do polo noso silencio, pola nosa 
indolencia. Que triste e lamentable é 
todo isto.

Monte da Neve dende a praza Maior de Celanova
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