
Xacemento Romano
de Santa Marta
41.941552, -7.610739
O xacemento, localizado 1,5 km ao sueste da al-
dea de Lucenza (na parroquia do mesmo nome) foi 
obxecto de escavacións arqueolóxicas por parte de 
A. Rodríguez Colmenero que puxeron ao descuberto 
diversos lenzos de muros de factura romana. Segun-
do o seu escavador distínguense ata tres niveis de 
ocupación: un prerromano relacionado co Bronce Fi-
nal, outro romano do século I d.C. e un romano baixo 
imperial dos séculos III e IV d.C.

Os muros que viron a luz na década de 1970, fo-
ron divididos horizontalmente por medio dunha liña 
continua e quebrada de pezas cerámicas (maiormen-
te fragmentos de tégula) que permiten distinguir os 
muros orixinais dos recrecido polos restauradores.

Ao pé do xacemento levántase a Capela de Sta 
Marta, un pequeno edificio de planta rectangular que 
acolle no seu interior un fragmento do que podería 
ser un miliario romano situado sobre unha lauda se-
pulcral do s.VI dedicada a un devoto de nome Ver-
mudus.

A Lama da Saceda
41.929773, -7.631330
A lama é unha palabra galega sinónimo de barro, bu-
lleiro, lodo ou trollo, que designa un “terreo dedicado 
a prado” ou unha “terra pantanosa”. Mais no sueste 
de Galicia identifica tamén os prados comunais onde 
a veciñanza bota o gando a pacer.

En Ourense os terreos que reciben o nome de 
A Lama, ás veces, arréndanse a un particular. Aquí 
na aldea da Saceda (parroquia de Lucenza), trátase 
dunha banda de terreo inundable, continua, localiza-
da entre os terreos dedicados a sementeira ou fincas 
particulares, como se nun reparto moi antigo tivese 
quedado como sobrante das coñecidas como sortes 
ou partixas. 

Xa que logo, as lamas ourensás foron e son de 
interese para a economía rural de Galicia. A herba 
fresca é o principal produto deste espazo, de aí que 
a veciñanza da aldea da Saceda e, probablemente 
durante a prehistoria e a romanización, os habitan-
tes do Castro da Cidá, tiveran a este espazo comunal 
como referencia básica para alimentar o seu gando.

Este é un espazo de enorme interese para a re-
produción de anfibios entre os que destaca o Sapo 
de esporóns, a Ra de Santo Antón e a Ra Patilonga 
como especies catalogadas como vulnerables. Ta-
mén están presentes a Ra verde, o Sapo cunqueiro, 
o Sapiño pinto, o Sapiño parteiro, a Píntega común, o 
Pintafontes común e o Pintafontes verde.

Na Lama da Saceda cría o Pernileiro, especie 
catalogada en perigo de extinción. Se falamos de 
flora son de interese os breixos húmidos atlánticos, 
especie incluída como hábitat de interese prioritario; 
tamén é relevante a enorme cantidade de orquídeas 
de distintas especies.

Cruceiro e capela da Saúde de Atás
42.018064,  -7.559852
O Cruceiro da Saúde, que data do S.XIX, construído 
sobre rocha, pedestal rústico e varal cilíndrico con 
estrías, capitel de dous corpos e cruz de perfiles rec-
tangulares con crucificado.

Ermida da Saúde, S.XVII-XIX, formada por muros 
de sillería e planta rectangular, ábside lateral semi-
circular, porta adintelada na fachada, sobre pequena 
espadaña rústica con arquitrabes no arranque da 
volta do arco e remate de cruz de pedra.

Zarramanculleiro
A figura principal do Entroido 

de Cualedro é o Zarraman-
culleiro, personaxe similar 
ao cigarrón de Verín ou ao 

Peliqueiro de Laza, dos que 
se diferencia fundamental-

mente por medio da careta, 
que sempre aparece decora-
da con imaxes florais. A súa 
primeira saída realízase o 5 
de xaneiro (feira de Reis), e 

no Entroido sae o domingo e 
o martes. 

A procesión dos Farois
No arraiano pobo da Xironda, o dia de Xoves Santo 

ten lugar a procesión dos farois. Nesta beira do 
monte Larouco, unha divindade en si mesmo, os 

fieis percorren o pobo unindo a igrexa, da que 
saen cara o oeste na dirección do Larouco, cunha 

pequena e antiga capela que se atopa dentro da 
mesma poboación . Así, no medio da noite pecha, 

provistos cos seus farois de papel e madeira, a 
xente da Xironda debuxa un círculo, ao redor do 

cal fica instituído o espazo sacro e solemne no cal 
acontece a “in coena Domini” da liturxia occidental 

cristiá. A escuridade xoga un rol esencial nesta 
ceremonia coñecida como as tebras, “Tenebrae”, 

xa que o Cristo está morto neste tempo.
Os oficiantes, que visten de branco nesta misa 
que segue á cea, acompañan o percorrido que 

inclúe a presenza do gaiteiro e do tamboril.

A Vila de Cualedro
41.990305, -7.594142
O elemento máis destacado da capitalidade munici-
pal é a igrexa datable no s. XVII situada no alto da 
aldea na que xa non se practica culto. Dunha soa 
nave rectangular e cuberta de tella cerámica a dúas 
augas, catro no presbiterio, foi levantada con muros 
de cantería. A fachada está rematada cunha espada-
na para dúas campás.

Ao seu carón levántase unha fermosa fonte de 
dobre cano e un lavadoiro que presenta como princi-
pal singularidade a situación de dúas exedras afron-
tadas para favorecer a recollida de auga por parte 
dos augadores nos lados maiores do vaso.

Casa da Neve da Serra do Larouco
41.950813, -7.640442
As casas da neve ou neveiras son construcións para 
a obtención de xeo a través da neve recollida duran-
te o inverno para ser consumida durante o verán. A 
casa da neve que aquí nos ocupa é un pozo de planta 
ovalada de tres metros de profundidade que foi esca-
vado na rocha do que sae unha canalización duns 10 
metros de longo para evacuar o xeo derretido. A ne-
veira, que contou cunha cuberta hoxe desaparecida, 
pertenceu á Casa de Monterrei durante os séculos 
XVI e XVII, tal e como proba un escudo nobiliar ato-
pado no seu interior.

As neveiras foron construídas por mosteiros, 
cabidos catedralicios, cidades e señores feudais en 
serras elevadas. Os usos que tiña eran, sobre todo, 
para a conservación de alimentos, arrefriar bebidas 
ou comidas, así como para usos medicinais.

A Pena Muller
41.946575, -7.643690
A Serra do Larouco (1.538 msnm) é, sen dúbida, o 
monumento natural máis senlleiro do concello de 
Cualedro. Divisoria natural entre as comarcas de 
Monterrei e A Limia, O Larouco é unha cordal mon-
tañosa común a Galicia e Portugal que atesoura 
excepcionais valores paisaxísticos, naturais e cul-
turais.

Se iniciamos o ascenso desde a aldea de Lu-
cenza, un dos seus accesos naturais, atoparemos 
as cortiñas da Casa da Neve e, pouco despois, unha 
serie de monumentais afloramentos graníticos que 
foron modelados polo tempo. Vento, sol, neve e chu-
via conseguiron recortar no horizonte unha serie de 
batólitos naturais con formas caprichosas, algunhas 
delas con aspecto figurativo: un dromedario, un galo, 
un can e hai quen di incluso que un lobo.

Pero entre todas elas destaca unha, a coñecida 
como Pena Muller, un penedo granítico natural e no-
table altura cuxo perfil recorda a silueta dunha 
dama –un tanto abstracta en realida-
de– que foi esculpida co cicel ventu-
reiro do tempo.

Na década de 1980 celebrouse 
aos pés da Pena Muller a Festa do La-
rouco, promocionada por un grupo de entu-
siastas de ambos lados da raia. Iniciada sempre 
co alborear da gaita, os actos incluían unha ofrenda 
simbólica ao deus Larouco, en palabras de Rodrí-
guez Colmenero, “destinatario preferente que foi da 
fe relixiosa e culto dos comarcanos en datas anterio-
res á chegada do cristianismo”. 

Miliarios de Lamas
41.982239,  -7.540390
Trátase de dous miliarios anepígrafes –sen informa-
ción gravada– que formaron parte da vía romana se-
cundaria que unía a gran cidade romana de Chaves 
(Portugal) con Xinzo da Limia. Esta vía de comuni-
cación seguía un percorrido semellante ao da actual 
autovía A-52, e puido ser un tramo dunha vía romana 
de longa distancia que uniría Aquae Flaviae (Chaves) 
con Iria Flavia (Padrón), cruzando os vales do Táme-
ga, Búbal, a chaira da Limia, val do Arnoia e cunca 
do Miño.

Estes dous exemplares apareceron durante as 
obras de construción desta infraestrutura, alá polos 
anos noventa do s.XX, a uns 150 m de onde hoxe es-
tán colocados.

Os miliarios eran marcos de sección cilíndrica 
que sinalaban as distancias en millas nas vías de 
comunicación (algunhas delas calzadas ou empe-
dradas) construídas durante a dominación romana 
(s. I-IV d.C).

Ruta dos muíños das Mercedes
42.063261, -7.542403
As Mercedes é o núcleo tradicional situado máis ao 
norte do termo municipal de Cualedro. Nel encón-
transe dous cursos de auga desiguais, o Regato das 
Mercedes e o Río de Baldriz. Neste último atopamos 
un fermoso roteiro perfectamente acondicionado, 
accesible para todos os públicos, formado por cinco 
muíños de planta rectangular e unha única moa con 
cuberta de lousa, unha 
calidade específica des-
ta parte do concello.

Igrexa de Santa Baia de Montes
41.964987, -7.554935
A igrexa parroquial, de estilo barroco, conta con mu-
ros de perpiaño e planta rectangular con presbiterio; 
na fachada dispón unha porta alintelada con moldu-
ras no lintel e na parte inferior das xambas; coroa o 
conxunto unha pequena espadana. 

No templo destaca tamén un magnífico reloxo 
de sol, pero sobre todo os restos dunha traza romá-
nica anterior, visible nas impostas da porta do cam-
posanto e tamén na torre que acolle o campanario. 
Aquí chama poderosamente a atención un fragmen-
to reutilizado de tímpano semicircular no que se la-
brou, en altorrelevo, unha cruz que parece de Malta, 
situada entre un crecente e unha rosácea.

Ao pé do templo parroquial, unha magnífica casa 
reitoral que aínda conserva unha troneira situada á 
beira do seu portalón de acceso, labrada para dispa-
rar armas de fogo desde o interior. A súa construción 
foi promovida polos xesuítas, tal e como evidencia 
unha inscrición (“mandó hacer IHS”) labrada nun 
dos seus muros. Cómpre recordar que os xesuítas 
rexentaron durante o século XVI o célebre colexio de 
Monterrei, que se levantou no lugar que hoxe ocupa 
o Parador de Turismo.

Forno e peto de ánimas da Xironda
41.899800, -7.637526
A aldea raiana da Xironda conta con múltiples atrac-
tivos. Nas súas proximidades sitúase o castro de 
a “Cidá de Grou”, un xacemento da Idade de Ferro 
situado administrativamente en Portugal, pero que 
ofrece desde a marxe galega o seu mellor punto de 
observación.

Densamente poboada no pasado grazas á súa 
condición de alfándega e de vila, A Xironda é unha 
aldea compacta que conta cun magnífico forno de 
cocer pan porticado (semellante ao da Saceda) que 
serve de mostra da magnífica arquitectura popular 
desta comarca. De planta rectangular e uso comu-
nal, o forno destaca polos contrafortes que reforzan 
os grosos muros de carga que sosteñen a súa sober-
bia cuberta granítica.

A Xironda, que estivo baixo o dominio do lonxano 
Mosteiro de Melón durante a Idade Media, conta ade-
mais cunha elegante igrexa parroquial e un extraordi-
nario peto de ánimas de estilo barroco exquisitamen-
te labrado no ángulo dunha nobre casa levantada 
entre medianeiras no centro da aldea. Baixo a imaxe 
da Virxe do Carme, da que colgan varios escapula-
rios, consúmense no lume purificador as ánimas 
pecadoras de, entre outros, un bispo e o mesmísimo 
papa, identificados coa mitra e a tiara.

Románico e reitoral de Atás
42.021751, -7.571446
Nos muros dos templos románicos non é infrecuente 
atopar sexo labrado en pedra. Xunto con imaxes de 
guerreiros medievais, horóscopos, animais diversos 
–reais ou fantásticos−, cacerías, labregos, músicos 
ou bailadores, as escenas sexuais parecen unha es-
traña iconografía para decorar unha igrexa románica 
en plena Idade Media. 

Nunha das fachadas laterais de Sta María de 
Atás podemos ver, entre outras imaxes, un falo erec-
to de significado impreciso: unha advertencia contra 
a luxuria?; unha pervivencia do valor profiláctico que 
tivo o pene outrora?; unha representación do habi-
tual? (as familias durmían naquel tempo nunha úni-
ca estancia)….

Durante a Idade Media, Atás estivo baixo a xu-
risdición de Celanova. Consérvase a extraordina-
ria casa reitoral, o principal edificio civil de Atás, que 
foi en tempos un cenobio dependente da casa ma-
triz. Os monxes beneditinos ou bieitos contribuíron 
ao avance económico e tecnolóxico do traballo do 
campo, establecendo métodos de explotación colec-
tiva e construíndo infraestruturas de regadío, como o 
chamado Caño de Chamusiños.

A Casa Reitoral, S.XVIII-XIX, preséntanos muros 
de cantaría en seco e planta en escuadra en torno a 
un patio que se pecha con cerca de sólidos sillares e 
portalón con cornisa e remates de cruz e pirámides, 
con vertente a catro augas, fortín en ángulo e esca-
leiriña exterior de pedra.
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O Madorriño
41.928477, -7.612283
Madorriño é diminutivo de medorra ou madorra 
(do lat. meta, montón cónico), unha voz utilizada 
en toda Galicia para nomear os túmulos ou má-
moas levantados durante o Neolítico e parte da 
Idade do Bronce como enterramento probablemen-
te colectivo.

A medorra é un monumento funerario illado si-
tuado nunha ampla chan, facendo tamén as veces 
de liña divisoria entre Lucenza e A Saceda, xusto á 
beira da estrada que comunica este último núcleo 
co de A Madanela (concello de Monterrei), o que evi-
dencia que foi utilizado como fito divisorio e visual 
desde hai moitos séculos. O túmulo, tal e como sina-
la Rodríguez Colmenero, o primeiro en estudalo, ten 
forma dun cono truncado, unha altura de 1,5 m e un 
diámetro de 15 metros.

Presenta sinais claros de ter sido espoliada, xa 
que perdeu a súa lousa superior ou mesa e, no seu 
lugar, é visible agora un foxo parcialmente cegado 
no que emerxen as cabezas de tres dos chantos ou 
ortostatos que forman parte da cámara granítica 
que, en orixe, serviron para sustentar unha pedra cu-
brideira.

A etnografía achéganos tamén unha valiosa in-
formación sobre esta mámoa. Así, a veciñanza de A 
Saceda conta que os mouros, os antepasados míti-
cos dos galegos, lanzaban un martelo desde a Igrexi-
ña dos Mouros (unha elevación situada na Serra do 
Larouco) ata o castro de A Cidá da Saceda; desde alí 
os seus habitantes lanzaríano de novo ata O Mado-
rriño, onde sería recollido polos mouros que “habita-
ban” este enclave para, de seguido, ser lanzado de 
novo en dirección ao castro da Cidá de San Millao.
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A Phalera 
Atopada no castro de forma casual por uns 

cazadores, é unha placa cuadrangular de bronce, 
con catro argolas circulares nos ángulos, unidas 

entre si mediante catro pares de arquiños en 
forma de ferradura, que servían para pasar as 
correas. Na parte central, o disco toma forma 

antropomórfica, decorado cun mascarón 
feminino de trazos esquemáticos, cun peiteado 

de grandes ondas lonxitudinais e toucado por un 
veo.

A utilidade desta peza parece estar relacionada 
co complexo mundo das condecoracións 

militares e debe datarse durante o século IV d. C.

Lagar da Pedrosa
 41.922289, -7.645206

Lagar rupestre situado nunha finca privada que foi 
escavado sobre un afloramento granítico que sobresae 
lixeiramente do chan e que só se pode visitar coa 
autorización do propietario. O lagar, aparentemente de 
pisado, permite visualizar un calcatorium ou estanque 
principal (dimensións son de 1,30 m x 1,30 x 0,12 m de 
fondura) que carece de calquera tipo de perforación no 
seu bordo de forma que, aparentemente, non existe 
ningún tipo de conduto que permita decantar o mosto 

nun virtual pío ou lacus.

Achados sorprendentes
Neste xacemento atopáronse materiais cerámicos 

e unha importante colección de achados 
metálicos. A súa cronoloxía abrangue desde o 

século VI a.C ao I d.C, cunha lixeira reocupación no 
século V da nosa Era.

 No castro atopáronse útiles de ferro sorpren-
dentes en número e cualidade que non teñen 

parangón en ningún outro castro galego: tenaces 
de metalúrxico, dúas falcatas e varios coitelos 

afalcatados, unha empuñadura de puñal de 
antenas, etc… Estas pezas evidencian a importan-
cia do oficio de metalúrxico na Idade do Ferro, un 

oficio dunha enorme importancia que fabricaba 
útiles fundamentais para a comunidade, ferramen-

tas que garantían a súa subsistencia a través da 
protección física e o traballo diario.

A estas pezas hai que engadir, ademais, 
elementos pouco habituais nos castros como tres 

moedas de prata (dúas do s. I a.C. e outra do s. I 
d.C.), cerámica (á beira da porta de entrada do 

terceiro recinto apareceron materiais propios dun 
obradoiro alfareiro, algo moi infrecuente nos 

castros galaicos) e restos de varias fibelas de cinto 
decoradas e un torques de bronce como proba da 

elevada capacidade adquisitiva e o estatus dos 
seus habitantes. 

Localízase na parroquia de San Millao, que fai límite 
entre Galicia e Portugal, á beira do Río do Castro, 
onde se levanta un muíño que xa perdeu a súa 
cuberta. O castro, que os nativos denominan cidá, 
destaca polas súas impoñentes defensas en forma 
de murallas que rodean a totalidade do xacemento. 
Esta aldea fortificada, datable entre os séculos I a.C 
e II d.C., consta dun recinto principal e dous secund-
arios –situados nos sectores leste e oeste– que 
aparecen delimitados por unha grosa muralla de 
pedra de aparello maiormente poligonal. Os seus 
monumentais muros recordan aos doutros castros 

A Cidá de San Millao

próximos tan monumentais coma este, caso da 
Cidá da Saceda ou o Muro do Búbal (Espiño; 
Oímbra).

No sector suroeste do xacemento sitúanse dous 
accesos en liña que se abren consecutivamente nun 
dos recintos secundarios e, despois, no principal. Na 
primeira das portas, a que comunica co río, o acceso 
faise por medio dunha rampla apegada á muralla.

A defensa deste enclave realizábase, ademais, por 
medio dun foxo –hoxe moi alterado– que percorre 
boa parte do seu perímetro, nomeadamente nos 
flancos nos que carecía de defensas naturais.

En todos eles é habitual o achado de 
cerámica romana e muíños de man. Todos 
os castros coñecidos se atopan empraza-
dos en outeiros cuxa altura oscila entre os 
700 e os 850 m. Ata o momento unica-
mente se levaron a cabo escavacións nos 
castros da Saceda (entre 1982 e 1988, a 
cargo de Rodríguez Colmenero e Covadon-
ga Carreño) e San Millao (entre 1953 e 
1955, por López Cuevillas e Taboada Chivi-
te, e entre 1982-1983, por Rodríguez 
González e Fariña Busto).
No xacemento de A Igrexiña dos Mouros 
realizáronse sondaxes que ofreceron resul-
tados negativos. No momento actual non é 

posible, xa que logo, establecer unha 
datación exacta dos períodos de 
ocupación dos restantes, o que dificulta a 
análise da distribución da poboación sobre 
o territorio do actual municipio de Cuale-
dro.
A totalidade dos xacementos están local-
izados nas 2/3 partes da metade sur do 
concello, o que coincide co territorio con 
maior aptitude para a agricultura e o 
pastoreo, ademais de ser tamén o mellor 
comunicado, por situarse entre as princi-
pais vías de paso naturais. A análise do 
viario histórico evidencia que as principais 
vías romanas cara o SE foron feitas, con 

toda probabilidade, sobre rutas preexis-
tentes, dada a proximidade do seu trazado 
aos achados da Idade do Ferro. Esta 
situación estratéxica fai supoñer a existen-
cia de actividade mercantil de importación 
e/ou exportación de minerais (nomeada-
mente o estaño) e de relacións fluídas cos 
pobos das comarcas veciñas. Esta 
suposición está confirmada pola mención 
que se fai do pobo dos Bíbalos, que habita-
ban esta zona durante o I Milenio a.C, tal e 
como corrobora o coñecido Pedrâo dos 
Povos da ponte de Chaves, fito que sancio-
na un pacto de boa vecindade entre roma-
nos e unha serie de pobos indíxenas.

Evolución tecnolóxica

Croa

Segunda
muralla

defensiva

Porta

Portas

Poterna
Para o paso
de persoas

Primeira
muralla
defensiva

Terceira
muralla

defensiva

A Saceda Castro
780 m

765 m

750 m

0 0,25 0,5 0,75 km

No termo municipal de Cualedro foron documentados 
ata hoxe un total de sete asentamentos fortificados 
datables na Idade do Ferro. Trátase dos castros dos 
Mallos, A Cidá de Montes, A Cidá de Carzoá, Monte-
celo, A Igrexiña dos Mouros, O Castro da Saceda e a 
Cidá de San Millao.

Os lagares rupestres son estruturas 
labradas polo ser humano, polo 
xeral, pouco coñecidas e moi sim-
ples, relacionadas coas formas 
máis arcaicas de elaboración 
de viño. De datación imprecisa 
ata o momento, os estudos 
desenvolvidos ata hoxe apuntan a unha 
orixe medieval, cando pequenos viticul-
tores facían o viño entre as viñas, non 
nas adegas como acontece probable-
mente desde os séculos XVII e XVIII.

San Millao

Montes

Os Mallos

A Saceda

Montecelo

A Igrexiña
dos Mouros

Carzoá

A Pedrosa

O Trugán

Conxunto
de Lagares
da Baira

No castro hai cabanas
cadradas e circulares.
Tamén se atopan cabanas
sen porta que se empregan
para conservar víveres

É un dos castros mellor conservados de Galicia e 
tamén un dos poucos declarados Ben de Interese 
Cultural da provincia de Ourense. O Castro da Saceda, 
situado a carón da aldea do mesmo nome (integrada 
na parroquia de Lucenza) érguese no medio dunha 
chaira, nun outeiro que permite un gran control visual 
sobre o contorno. Trátase dunha aldea fortificada 
que presenta leves influenzas do mundo romano 
debidas aos contactos comerciais, pero non a unha 
influenza romanizadora directa.
O castro emprázase nun outeiro sobresaliente a 800 
metros de altitude sobre a chaira que o rodea, ao sur 
da Serra do Larouco, nas penechairas entre a serra e 
a depresión de Verín, na conca do río Támega. Ao 
longo da historia esta comarca foi unha zona 

estratexicamente situada nun lugar central do 
convento bracarense da Gallaecia romana, con 
capital en Braga, delimitado sobre unha área xeográ-
fica que tiña xa anteriormente peculiaridades 
culturais propias, froito dunha tradición que viña xa 
da Idade do Bronce ou da primeira Idade do Ferro. 
Este xacemento ten gran valor monumental polas 
súas estruturas e reúne características similares aos 
da comarca, ademais de ser aquel que proporcionou 
unha cronoloxía máis antiga das estudadas ata 
agora na zona.
A súa ocupación abrangue desde o s. IV a.C. ata o I 
d.C, momento no que foi abandonado pola súa 
poboación, que se trasladaría ao castro veciño da 
Cidá de San Millao por razóns que aínda ignoramos. 

A Cidá da Saceda conta con tres recintos habitacio-
nais orientados ao noroeste, cada un deles rodeado 
por unha muralla que delimita o seu perímetro, o que 
proba que, desde a súa fundación, cuadriplicou o seu 
tamaño. ¿Por qué?. A boa calidade das terras de 
cultivo do contorno, xunto coa súa situación estratéx-
ica, ao longo dunha vía natural de tránsito que 
favorece o comercio, explican en grande medida este 
crecemento.

As súas murallas monumentais, ademais de 
cumprir unha función protectora, actuaban como 
contención do terreo. O recinto superior, a croa ou 
acrópole, presenta planta ovalada e está circundado 
por muros construídos con aparello poligonal interca-
lado entre grandes bloques graníticos naturais. O 

castro posúe, ademais, outros dous accesos 
monumentais e unha poterna que só permite acceder 
a pé ao segundo recinto. No castro predominan as 
vivendas de planta circular, pero non faltan as de 
planta cadrada e rectangular. 

En opinión dalgúns investigadores, o Castro da 
Saceda amosa claros indicios de xerarquización e 
centralidade  no territorio, de aí que cabería presumir 
para el a condición de oppidum castrexo ou o que 
hoxe coñecemos como “cabeza de comarca” da 
Idade do Ferro. Os seus tres recintos, a calidade das 
súas defensas xunto co tamaño e organización do 
espazo evidenciarían que A Saceda non é un 
pequeno castro típico da II Idade do Ferro, senón un 
lugar central fundamental para entender a bisbarra.

San Martiño

A Cidá da Saceda 41.930768, -7.627044 41.904719, -7.607475
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Lagar de San Martiño
 41.951709,   -7.560833

Lagar rupestre escavado sobre un afloramento graníti-
co natural que sobresae do chan pouco máis de 1 m no 
punto máis desfavorable. O lagar, que pertence á 
tipoloxía de pisado, presenta un calcatorium ou 
estanque principal no que se perciben os negativos 
dunhas espaldeiras hoxe desaparecidas. O espazo de 
pisado conta cun conduto que permitía decantar o 
mosto nun pío ou lacus de forma semicircular 

imperfecta.

Lagar do Trugán
 41.889656, -7.589562

A comarca da D.O. Monterrei posúe, ata o momento, o 
maior número de lagares rupestres de toda Galicia, a 
moita distancia de calquera outra comarca vitivinícola. 
Os lagares apareceren maioritariamente de forma 
unitaria –por exemplo o do Trugán–, mais existen 
algúns conxuntos espectaculares de dous e incluso 
tres exemplares, como no caso dos lagares de A Baira 

(tamén en San Millao).
O do Trugán é o único lagar rupestre inacabado da 
comarca. Foi escavado sobre un grande afloramento 
granítico de forma irregular que emerxe do chan 1 m 
aproximadamente. O lagar sitúase nun contexto de 
varios batólitos, de aí que as distintas partes que o 
conforman busquen adaptarse á morfoloxía natural do 
afloramento. O calcatorium ou estanque principal 
aparece sen perforar, de forma que non existe ningún 
tipo de conduto que permita decantar o mosto no pío 

ou lacus, evidencia de que nunca foi rematado.

O elemento defensivo máis singular do castro é o 
campo de pedras fincadas verticalmente (hoxe 
parcialmente caídas) que se localizan nos sectores 
nordeste e leste. Este sistema defensivo, documen-
tado en moi poucos castros galegos, tiña por obxec-
to combater os ataques da “infantería” e da 
“cabalería” de forma eficaz.

As pedras fincadas colocábanse nos flancos que 
contaban cunhas defensas naturais máis endebles.

Fibela

Punta de
lanza

de tipo
palmela

Tenaces

Espada afalcatada

Lagares da Baira
41.888619, -7.593328

Lagar 1: 41.887896, -7.593499
Lagar 2: 41.887691, -7.592629
Lagar 3: 41.887183, -7.592504

Excepcional conxunto de tres lagares rupestres de 
prensado localizados nunha chan que precede a unha 
suave pendente que limita cunha chaira aluvial. Os 
lagares labráronse nunha serie de afloramentos 
graníticos que se sitúan a ras de chan, sen destacar na 
paisaxe, polo que podería haber máis exemplares dos 

que se documentaron ata hoxe.
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