
A fauna

Aves

Anfibios

Réptiles

A fauna da serra do Larouco está 
ligada, fundamentalmente, ao monte 
baixo e aos pasteiros existentes. 
Secundariamente atopamos algunhas 
especies propias de áreas forestais 
e tamén ligadas a hábitats acuáticos 
como os regatos. Ao longo do ano a 
comunidade faunística vai cambiando 
de tal xeito que na primavera e verán 
atopamos máis especies de aves por 
exemplo

Nas áreas abertas, o coello 
(Oryctolagus cuniculus) 
aparece de xeito irregular 
debido a diferentes 
enfermidades e ainda así 
é unha especie chave na 
cadea trófica. Nas áreas 
máis chairas, como os 
planaltos, tamén podemos 
atopar a lebre (Lepus granatensis), mentres que  nas 
zonas con máis cobertura vexetal destacan dous 
mamíferos de gran interese ecolóxico como son o 
xabarín (Sus scrofa) e o corzo (Capreolus capreolus).
 
Como depredador icónico temos o lobo (Canis lupus). 
Se ben a súa presenza é esporádica e emprega a 
serra, sobre todo, como punto de desprazamento, 
a súa importancia ecolóxica, como a de todos os 
superdepredadores, é enorme. Outros carnívoros, 
de menor tamaño, son o coñecido raposo (Vulpes 
vulpes), o moito máis escaso gato montés (Felix 
silvestris), a marta (Martes martes), a fuiña (Martes 
foina), a denociña (Mustela nivalis) e a xeneta 
(Genetta genetta).  Por último, nas partes baixas e ao 
abrigo das áreas forestais podemos atopar o teixugo 
(Meles meles).

Tres son os principais hábitats para as aves na serra do 
Larouco: as pequenas áreas forestais, o mato e as áreas 
rochosas. Nás áreas de mato e pasteiros atopamos unha 
especie ben coñecida, a perdiz rubia (Alectoris rufa); parente 
súa é o paspallás (Coturnix coturnix). Máis frecuentes son 
varias especies de pequenas aves como os xílgaros (Carduelis 
carduelis), os liñanceiros (Carduelis cannabina), os verdeloros 
(Chloris chloris) e máis os seríns (Serinus serinus). Tamén 
podemos atopar outras pequenas especies comúns como 
o chasco (Saxicola rubicola), a azulenta común (Prunella 
modularis) ou a escribenta riscada (Emberiza cia). As papuxas, 
a do mato (Sylvia undata) e a común (Sylvia communis), son 
típicas tamén das áreas con monte baixo mellor conservadas.
 
Nestes ambientes é posible atopar dúas especies de picanzos, 
o picanzo real (Lanius meridionalis) e o picanzo vermello 
(Lanius collurio). A primeira especie é unha ave residente e a 
segunda inverna en África. Deste continente chegan tamén 
dúas especies de picas, a campestre (Anthus campestris) e 
a das árbores (Anthus trivialis). Igualmente migratorias son a 
coñecida bubela (Upupa epops) e o cuco (Cuculus canorus).  
Nos planaltos, sobre todo, a laberca (Alauda arvensis), enche as 
mañás de primavera co seu potente canto en voo.

Nas restrinxidas areas onde hai hábitats acuáticos atopamos 
anfibios como a píntega común (Salamandra salamandra) que 
tamén pode ser localizada en bosques umbríos, o limpafontes 
verde (Triturus marmoratus) e o limpafontes común (Lissotriton 
boscai). Tamén atopamos o sapiño comadrón (Alytes 
obstetricans), o sapo común (Bufo spinosus), relativamente 
frecuente nas áreas máis baixas, e a especie máis frecuente 
na serra o sapo corriqueiro (Epidalea calamita). Nos cursos de 
auga máis baixos atopamos a ra patilonga (Rana iberica) e a ra 
verde (Pelophylax perezi). Os réptiles son un grupo moi interesante na serra do Larouco 

xa que hai  aunha grande dispoñibilidade de hábitats. Nos 
pasteiros atopamos tanto o esgonzo ibérico (Chalcides 
bedriagai) como o esgonzo común (Chalcides striatus) así 
como o escáncer (Anguis fragilis); mentres que contorna 
dos regatos aparece o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi), 
a cobra viperina (Natrix maura) e a cobra de colar (Natrix 
astreptophora). Entre as lagartixas, están presentes a 
lagartixa galega (Podarcis bocagei) e a lagartixa dos penedos 
(Podarcis guadarramae).  O réptil máis forte e chamativo é o 
ben coñecido lagarto arnal (Timon lepidus).
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As chairas e vales que rodean a serra 
van dando lugar a un terreo cada 
vez máis abrupto onde as rochas 
graníticas afloran a medida que 
gañamos altura. O punto máis elevado 
da serra chega aos 1.538 m. sobre o 
nivel do mar, a terceira maior altura 
de Portugal e a segunda do Portugal 
continental
 
O relevo e as rochas da serra cóntannos unha historia que 
comezou millóns de anos atrás, concretamente a finais 
do Paleozoico, hai entre 380 e 280 millóns de anos. Nese 
amplísimo período de 100 millóns de anos tivo lugar un 
evento de formación de montañas, a coñecida oroxenia 
Hercínica ou Varisca, resultado da colisión entre dúas grandes 
masas continentais, Laurassia e Gondwana, que tivo como 
consecuencia a formación do supercontienente Panxea.
 
As cordilleiras, resultado da colisión Hercínica, tiñan o tamaño 
do actual Himalaia, sendo posteriormente erosionadas. Tras 
a rotura do supercontinente Panxea, o Macizo Ibérico, ao que 
pertence a serra do Larouco, independízase e da lugar ao actual 
núcleo da Península Ibérica.
 
Dende entón, as rochas graníticas que conforman a serra seguen 
sometidos á exposición aos elementos, meteorizándose, pola 
descomposición dos seus minerais. Estas rochas presentan 
típicamente unha rede fracturas sen desprazamento que se 
coñecen como diaclasas. Os axentes externos como a chuvia, 
o vento, o xeo, a insolación, etc. ao desgastar a rocha actúan 
de xeito máis eficaz precisamente nestas fracturas, 
orixinándose así unha peculiar 
paisaxe con formas que parecen 
creadas polo cicel dun escultor. 

No colo dos penedos

Vexetación
Orixinalmente a serra estaba cuberta 
de grandes bosques, especialmente 

nas ladeiras, e tan só planaltos e áreas 
de rochedo quedarían como áreas 

abertas Actualmente a árbore dominante 
nos retazos de bosque remanentes 

son os rebolos (Quercus pyrenaica);   
secundariamente atopamos carballos 

(Quercus robur) e, nas partes máis 
elevadas algún bidueiro (Betula alba). 

Na actualidade a vexetación máis 
frecuente na serra son precisamente 

os pasteiros rústicos e máis o mato ou 
monte baixo. Acompañando aos rebolos 
atopamos plantas no sotobosque  como 

a herba triga (Holcus mollis), o onfalodes 
(Omphalodes nitida),  a seixebra ou teúdo 

(Teucrium scorodonia) ou a muruxa ou 
herba paxareira (Stellaria holostea). Nas 

partes altas, pola contra, apenas atopamos 
restos de vexetación boscosa, estando a 

maior parte, polo tanto, cuberta por mato e 
pasteiros rústicos.
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Nos arredores da serra atopáronse 
varias aras galaico-romanas 
epigrafadas que revelan o culto 
ao deus prerromano Larouco

A Raíña Loba
Ao igual que noutros moitos 
lugares de Galicia, mantense na 
Xironda a lenda da Raíña Loba, 
unha perduración semiconsciente 
das angurias tributarias de 
xeracións pasadas. A versión 
que aquí perdura na memoria 
colectiva do pobo di así:

Achándose os da Xironda escravizados polos tributos de toda clase 
que tiñan que pagar á Raíña Loba, mandáronlle unha embaixada 
solicitando que os liberase de tales cargas, ou polo menos que llas 
diminuíse. 

A Raíña Loba despois de meditalo, ao fin aceptou, pero só cando 
polas rodeiras da Serra do Larouco baixasen carros cargados con 
més (cereal con semente coa que se facía o pan), algo imposible por 
canto as chans do Larouco xamais poderían ser cultivadas. Pero os da 
Xironda aceptaron a condición e fixeron determinación de cumprila. 

E, sexa serra arriba, cargando só as estadulleiras, sexa dando a 
volta pola serra de Lucenza, foron almacenando durante algunhas 
noites varios carros de mollos de més na Fonte do Torgo. Unha das 
últimas mañás do mes de San Xoán púidose ver desde a aldea cómo 
descendían cantando polas beiradas do Larouco ata media ducia de 
carros cargados de més que, de forma asombrosa, a serra producira. 
Foi entón cando unha criada da Raíña Loba avisou a súa señora do 

suceso, quen, enrabechada, 
fuxiu do lugar, non sen antes 
mandar arrincarlle os ollos á 
criada que tan malas novas 
lle dera.

Ara dedicada ao deus Larouco (1) atopada en Vilar 
de Perdizes (Montalegre) é idéntica a outra atopada 
nas proximidades dedicada a Xúpiter; ambos 
altares foron localizados no mesmo lugar e baixo as 
mesmas circunstancias.

Tamén se documentaron aras dedicadas a esta 
mesma divindade prerromana nos concellos de Baltar 
(capela da Virxe da Ascensión 2), Vilar de Perdizes 
(santuario rupestre de Pedra Escrita) e Chaves (igrexa 
de Curral de Vacas), todos eles limítrofes coa serra.

O feito de que estas aras fosen dedicadas ao deus 
ou deusa prerromana Larouco, nome dunha montaña 
sagrada, é unha proba do sincretismo relixioso 
do pobo galaico-romano que, xunto cos deuses 
romanos, mantivo o culto ás deidades prerromanas 
que formaban parte do seu panteón relixioso.

Para o profesor alemán Dieter Kremer, 
estudoso da lingua e da toponimia galega, o 

topónimo Larouco procedería de Larauco e 
estaría emparentado con voces como Laroá, 

Laranga, Laraño ou Lareo. Xa que logo, Larouco 
naceu como un orónimo, isto é, un topónimo 
que fai referencia a un accidente xeográfico, 

neste caso unha serra. Máis tarde converteuse 
nun teónimo, quer dicir, no nome dunha 

divindade prehistórica datable, cando menos, 
na Idade do Ferro (s. VIII a.C-0) que mantivo o 

seu culto ata a romanización (ano 0- s. IV)
Os topónimos ou nomes de lugar tradicionais

forman parte do patrimonio cultural de Galicia
e están protexidos pola lei.

Debeu ser o culto ó deus Larouco, 
personificado no monte do mesmo nome, 
o predominante entre os habitantes das 

súas beiras. Demóstrano tres altares con 
inscrición erixidos a este deus, un en Vilar 

de Perdizes, outro en Baltar e outro en 
Curral de Vacas (Chaves) 

Antonio Rodríguez Colmenero, 1995

Un deus antigo

Un nome de lugarO deus Larouco 
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Esta lenda, como todas 
as lendas, agocha unha 
parte de verdade, xa 
que os xacementos 
arqueolóxicos máis 
destacados sobre o 
territorio nunca pasaron 
desapercibidos para a 
xente, que os dotou de 
lendas que explicaban 
de forma mítica a súa 
orixe e función

Un martelo
arreboladizo

Igrexiña
dos Mouros

 O Madorriño

A Cidá da Saceda

2 km

1,3 km

A Xironda

A Pedrosa

A Saceda

A Cidá de 
San Millán
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A veciñanza da aldea da Saceda conta que os mouros, 
os habitantes míticos deste territorio na antigüidade, 
lanzaban un martelo desde a Igrexiña
dos Mouros ata a Cidá da Saceda

De aquí volvíano guindar 
ata O Madorriño

Desde aquí sería 
lanzado por última 

vez ata a Cidá de 
San Millán

A casa da neve
As casas da neve son construcións para 
a obtención de xeo coa neve recollida 
durante o inverno para ser consumida 
durante o verán. Foron construídas por 
mosteiros, cabidos catedralicios, cidades 
e señores feudais en serras 
elevadas e frías como a do 
Larouco

O martelo do que fala a lenda quizais teña algo que ver 
coa mesma ferramenta coa que aparece representado 
o altorrelevo dunha figura antropomorfa que apareceu 
na igrexa parroquial de Vilar de Perdizes (Montalegre; 
Portugal). 

É posible que se trate dun deus prerromano que 
exhibe dous atributos que foron moi valorados desde 
a antigüidade: a virilidade / fertilidade (de aí que sexa 
representado cun falo de grande tamaño) e a destreza 
no manexo do martelo de guerra ou da fragua; podería 
tratarse dunha deidade indíxena galaico-lusitana 
equivalente ao deus galo-celta Sucellus, o nórdico Thor, o 
grego Hefesto ou o romano Vulcano.

A Casa da Neve do Larouco é 
un pozo de planta ovalada de 
tres metros de profundidade 
que foi escavado na rocha do 
que sae unha canalización 
duns 10 metros de longo para 
evacuar o xeo derretido. A 
neveira, que contou cunha 
cuberta hoxe desaparecida, 
pertenceu á Casa de Monterrei 
durante os séculos XVI e XVII, 
tal e como proba un escudo 
nobiliar dos Zúñiga atopado 
no seu interior durante a 
escavación arqueolóxica que 
dirixiu o profesor Rodríguez 
Colmenero a mediados da 
década de 1990.

Da Serra do Larouco ao Castelo de Monterrei
Palla

A figura antropomorfa de Vilar de Perdizes ten 
un paralelo feminino no Penedo de Pena Furada 
(Coirós; A Coruña) que acolle unha figura espida 
tallada de forma moi ruda e primitiva. Esta figura 

antropomorfa colle coa súa man esquerda o 
seo do seu mesmo lado, mentres a man dereita 

colócase diante do seu órgano sexual.
O afloramento granítico que o acolle presenta, 

a maiores, unha serie de figuras humanas de 
medio metro de altura trazadas de forma moi 

esquemática. É probable que esta representación 
estea ligada a antigos ritos de fecundidade.

A Cidá da Saceda Aldea fortificada da Idade do Ferro (s. VI a.C-s. I d.C)

O Madorriño Túmulo megalítico datable no Neolítico (4.500-2.500 a.C)

A Cidá de San Millán Aldea fortificada da Idade do Ferro (s. I a.C-s. II d.C)
                reocupada en época tardorromana

2,8 km

Planta da
casa da neve

O transporte do xeo 
realizábase mediante carros 
e pola noite para aproveitar 
as baixas temperaturas. 
Os bloques mantíñanse 
cubertos con palla para 
manter o frío

Uns 22
quilómetros

Casa da Neve Castelo de Monterrei

Bloques de xeo



A Idade
do Bronce

Mapa en detalle

Neolítico Idade do Bronce Idade do Ferro

Bronce Inicial Bronce Medio Bronce Final

2500-1500 AC 1500-1200/1100 AC 1200/1100-900/800 AC

Romanización Idade Media I. Moderna I. Contemporánea

Asentamentos

Necrópoles Metalurxia Menhires
e estelas

Arte rupestre

Xacementos
da Idade do
Bronce na
comarca de 
Monterrei

Os habitantes da Idade do Bronce construíron os seus poboados 
en pequenas chairas situadas a media ladeira ou nas zonas altas 
das serras. Buscaban a proximidade das cuncas húmidas e non 
eran permanentes, senón que cada certo tempo trasladábanse 
ocupando lugares próximos. Estes espazos, caracterizados pola 
existencia de solos lixeiros e ben drenados, facilitaban a práctica 
dunha agricultura con base no cultivo de cereais e legumes, tendo 
cerca tamén o acceso aos pastos frescos para a importante 
cabana gandeira.

Os xacementos funerarios son moito máis 
numerosos e monumentais que os poboados 
nos que vivían. Desde o Neolítico constrúense as 
mámoas, que son enterramentos colectivos situados 
en lugares moi visibles da paisaxe, cunha cámara 
funeraria de pedra no seu interior e un túmulo de 
terra e pedras que as recubría. Co paso do tempo a 
arquitectura da morte perde monumentalidade, o que 
se manifesta na forma de construír as sepulturas, 
reducindo paulatinamente a súa visibilidade na 
paisaxe e pasando de enterramentos colectivos 
monumentais a outros individuais máis pequenos e 
invisibles, como as cistas ou as fosas.
Na Idade do Bronce as mámoas son reutilizadas 
pero, a medida que avanzamos cara o Bronce Final, 
as tumbas redúcense de tamaño, están debaixo da 
terra e conteñen no seu interior menos ofrendas que 
en épocas anteriores.
Nesta etapa da prehistoria coexisten os ritos 
de inhumación, como as cistas, onde o cadáver 
era depositado en posición flexionada, e os de 
incineración nos que se depositaban os restos 
queimados dos defuntos en vasillas de cerámica 
dentro das fosas.

Os produtos realizados en metal, ademais da súa 
funcionalidade práctica, eran un claro símbolo 
de status e prestixio social. Entre estes obxectos 
realizados en bronce, ouro e cobre, destacaba a 
abundancia de armas: espadas, puñais, machados, 
alabardas, puntas de frecha… O ouro e a prata 
empregábanse para elaborar obxectos de adorno 
persoal que adoitan aparecer en contextos funerarios 
ou en depósitos agochados: brazaletes, gargantillas, 
diademas, espirais, cuncas, peites… O ouro convive co 
cobre, o estaño e a prata nesta etapa da prehistoria.
Na nosa bisbarra non teñen aparecido polo de agora 
moitos obxectos de metal da Idade do Bronce, malia 
ser unha das zonas produtoras de estaño máis 
ricas e importantes de Europa e onde tamén hai 
ouro, pero si unha representación de todos eles. Os 
machados de talón, como os atopados en Arzádegos 
(Vilardevós) ou A Pedrosa (Cualedro) son a produción 
metálica máis numerosa desta etapa.

A bacía do río Támega, a ambos lados da fronteira, 
pertence a unha rexión ben coñecida polos seus 
destacables exemplos de estatuaria prehistórica.
As estatuas menhir caracterízanse por ser de 
vulto redondo, ter un aspecto antropomorfo e/ou 
fálico, un motivo xeométrico subrectangular nas 
costas e/ou representación de armas. Teñen unha 
cronoloxía de entre o Bronce Medio e o Bronce 
Final, na segunda metade do II milenio a. C. e 
algunhas mesmo foron reutilizadas en épocas 
posteriores. Coñécense bastantes exemplares no 
val do Támega galego-portugués e nos vales de ríos 
próximos: Muíño de San Pedro en Verín, Tameirón 
na Gudiña, Vilar de Santos na cunca do río Limia, e 
as portuguesas de Chaves, Faiões, etc. Son menos 
frecuentes as estelas-menhir como a do guerreiro 

da Pedra Alta de Castrelo 
do Val ou Castelões 
(Chaves) relacionadas co 
grupo chamado “estelas 
do suroeste” da fachada 
atlántica sur da península 
e que presentan a panoplia 
completa (armas e 
obxectos de prestixio) 
dun guerreiro da Idade do 
Bronce Final.

A Idade do Bronce é un período cronolóxico 
e cultural da Prehistoria Recente que recibe 
ese nome grazas ao descubrimento dun 
novo metal máis forte e duradeiro que o 
cobre –metal utilizado durante o Calcolítico 
(2500 e 1800 a.C.)– que é produto da 
aliaxe do cobre e do estaño, dando lugar 
ao bronce, que será o metal 
máis empregado 
nesta etapa, creando 
unha verdadeira 
revolución 
social, cultural e 
económica

Xacemento da
Fraga dos Lobos
Foto de Nieves Amado

Mámoa de Monteveloso (Castrelo do Val)
Foto de Nieves Amado

Estela-menhir do
Tameirón (A Gudiña)
Foto de J. Rodríguez Cruz

Botón do Tesouro da Urdiñeira (A Gudiña)
Imaxe do Museo Arqueolóxico de Ourense

Os gravados nas rochas ao ar libre teñen unha 
cronoloxía incerta na bisbarra do Támega. Os da 
metade oeste da Galicia atlántica son a maioría da 
Idade do Bronce, polos gravados representados 
de armas, animais, escenas de caza, barcos etc, 
onde os motivos son máis naturalistas, e polo tanto 
máis doados de interpretar. Esa zona encádrase no 
chamado Estilo Atlántico.
A bacía do río Támega enmárcase no Estilo 
Esquemático de arte rupestre do noroeste, moi 
destacable na provincia de Ourense e norte de 
Portugal, onde os gravados son abstractos, a 
maioría son de motivos xeométricos simples 
como puntos, liñas, círculos e aparecen moi 
ocasionalmente os motivos do estilo atlántico. 
Algún investigador referiuse á arte rupestre do 
Támega como Estilo Esquemático Atlántico.
Actualmente coñécense na bisbarra máis de 100 
estacións de petróglifos, a maioría na marxe dereita 
do Támega.

Estación de Arte Rupestre do Outeiro Redondo /
Outeiro do Crego no Concello de Baltar
Foto de Mani Moretón 



A Idade
do Ferro

Neolítico Idade do Bronce

800 a.C-Ano 0

RomanizaciónIdade do Ferro I. Moderna I. Contemporánea

Os castros Son todos iguais?

As pedras fincadas

Castros na 
comarca de 
Monterrei

O que hoxe coñecemos como Cultura Castrexa, Castreja no caso 
portugués ou Castreña en español, fai referencia a un tipo de 
poboados fortificados (castros), sitos normalmente en altura, que se 
estenderon polo Noroeste da Península Ibérica no primeiro milenio 
antes da nosa era. Era un tempo no que os protagonistas son o pobo 
dos galaicos e o marco cultural a Idade do Ferro.
Castro foi tamén un dos nomes cos que as xentes que habitaron esta 
comarca desde tempos remotos denominaron estes espazos para 
describilos como lugares fortificados e atrincheirados. 
Na toponimia aparecen identificados como castros (Outeiro do Castro 
en Baltar) e mesmo como castelos (Outeiro do Castelo en Trasmiras). 
Os castros de grandes dimensións teñen nomes derivados de civitas 
(A Cidá da Saceda, en Cualedro).

Posúe unha superficie aproximada 
superior ás tres hectáreas e unhas 
monumentais murallas que no seu 
día tiveron que superar os cinco 
metros de altura, conservando na 
actualidade unha potencia de máis 
de tres metros de alto e cinco de 
ancho.
Situado na ladeira dun monte, a 
unha cota de 697 metros de altura, 
localízase inmediato á beira do Río 
do Castro e artéllase arredor de 
tres recintos de formas irregulares 
adaptadas ao relevo e neste caso 
tendendo no seu conxunto ao óvalo. 
Un recinto superior ou croa de maior 
tamaño e maior altura. Un segundo 
recinto de morfoloxía máis irregular 
ao que se accedería por unha porta 
en “zigue-zague” moi próxima ao 
propio río. E por último un terceiro 
recinto situado ao leste, con porta 
de acceso ao mediodía, tamén na 
caída natural contra o río, sector no 
que foron localizados polo Museo 
Arqueolóxico de Ourense ata oito 
recipientes cerámicos asentados na 
rocha que os seus investigadores 
identifican cunha posible necrópole 
de incineración. Sería igualmente 
neste último sector no que Taboada 
Chivite e Florentino Cuevillas 
acometeran varias escavacións 
arqueolóxicas a mediados do século 
XX destapando varias cabanas 
circulares de pedra e boa factura 
asentadas na rocha e outras 
cuadrangulares moito máis bastas.

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, 
documentado en moi poucos castros galegos, tiña 
por obxecto combater os ataques da “infantería” e 
da “cabalería” de forma eficaz. As pedras fincadas 
colocábanse nos flancos que contaban cunhas 
defensas naturais máis endebles.

...a denominación Callaecia tivo a súa 
orixe nunha unidade étnica concreta 
(...) que Plinio individualiza entre 
outras do convento bracaraugustano. 
O asentamento inicial deste pobo tivo 
que corresponder ás terra situadas 
ao suroeste da Serra do Larouco, 
sendo Caladunum, a futura mansión 
da vía XVII do I de A., entre Bracara e 
Asturica, o seu posible núcleo  
urbano principal...
Antonio Rodríguez Colmenero; 1979

Mapa en detalle

Nin os castros eran todos iguais nin da mesma época, porén, 
si existe unha característica común a todos eles como é que 
supoñen o fin definitivo das prácticas agropastorís de tempos 
anteriores. Un proceso que supón o abandono progresivo dunha 
práctica secular como o nomadismo. 
Con este tipo de fortificacións en altura, agora estables 
e permanentes, xurde un sistema agropecuario novo que 
condicionará unha paisaxe cultural completamente diferente ás 
anteriores. A partir deste momento cada comunidade explotará 
un marco territorial concreto arredor de cada asentamento. 
Co paso do tempo os castros pasarán de ocupar lugares 
elevados ultraprotexidos a zonas máis baixas, accesibles e 
abertas.

A Cidá de San MillánA Cidá da
Saceda
É coñecido na zona como A Cidá, O Muro, As 
Laxes ou O Monte da Moura, e ocupa unha 
superficie transformada próxima ás dúas 
hectáreas dun outeiro en forma de cono no 
centro da penechaira que xurde inmediata aos 
pés da Serra do Larouco. Un fermoso val de 
montaña con pendentes sempre inferiores ao 
10% e unha accesibilidade ampla e uniforme 
en tódalas direccións.
Os seus 798 metros sobre o nivel do mar 
quedan agochados pola monumentalidade 
da Serra do Larouco, o que lle permite ter un 
control visual superior aos 10 km en dirección 
sur. 
O traballo de Rodríguez Colmenero na década 
de 1980 e o seu equipo permitiu descubrir un 
magnífico poboado fortificado en tres recintos 
imperfectamente concéntricos, coas súas 
respectivas portas e monumentais murallas.
Esta monumentalidade e a súa localización 
estratéxica na rede comercial de media e 
longa distancia apuntan a que sería un dos 
poboados máis importantes na comarca 
durante toda a 2ª Idade do Ferro. 

Idade Media

Porta sur do recinto

Muralla do castro
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A Neolítica era unha cultura evolucionada, 
cunha división social asociada ao traballo 
e á ideoloxía. Durante este período o ser 
humano empeza a someter á natureza: 
domestica animais, cultiva o campo e 
levanta as mámoas ou túmulos, as  
primeiras construcións funerarias 
monumentais de Europa

Ata o momento hai catalogadas unhas 30 mámoas na bisbarra, con referencias de algunhas destruídas no último 
século e topónimos que indican a existencia de moitas máis. Están emprazadas nos planaltos de Cualedro e 
Monterrei ao pe do Larouco, e nas terras altas que bordean o val do Támega: serras de Meda, Queixa, Penas Libres, 
Portela da Fraira, serra de Monteveloso, A Urdiñeira... Non hai mámoas escavadas, polo que non se sabe a que 
etapa pertencen nin se foron reutilizadas. De todas elas quizais o pequeno dolmen, ou cista megalítica, da Moura (A 
Madanela, Monterrei) sexa a que máis se aproxime aos parámetros de necrópoles funerarias do Neolítico.

O Neolítico

Mapa en detalle

Mámoas na 
comarca de 
Monterrei

As mámoas

1.

2.

As xentes que levantaron as mámoas buscaban humanizar a paisaxe con monumentos 
ben visibles. Agruparíase en tribos, clans ou grupos máis ou menos numerosos, sempre 
proporcionais ao tamaño dos monumentos funerarios. Do traballo de construción dunha 
mámoa transcende unha forte organización social, evidente no propio deseño das tumbas 
e dos enxovais cos que se inhumaban os defuntos. É de imaxinar que os cerimoniais de 
soterramento serían tamén unha actividade colectiva.

Utilizando martelos e cuñas de madeira, 
os habitantes do Neolítico utilizaron 
as canteiras próximas para extraer os 
bloques de granito. A utilización de lume 
e auga axudaba a fracturar a pedra

O dolmen cubríase de terra ata 
conformar un casquete hemiesférico, 
que se cubría cunha grande lousa, 
transportada, transportada mediante 
un sistema de troncos e cordas

4.

3.

Finalmente, a mámoa cubríase cunha 
coiraza de pedras para facilitar a súa 
visibilidade na paisaxe e acadar unha 
feitura monumental

O penúltimo paso era abrir o corredor de pedra 
que daba acceso á cámara

Os poboados Os enxovais Ideoloxía
e relixiónOs cadáveres ían acompañados dun rico enxoval, 

composto por obxectos que o defunto ou a defunta 
precisaría na outra vida: cerámica (cuncas, olas...), 
xoiaría (colares, pulseiras...), ferramentas (machados 
pulimentados, aixolas, gubias, machadas, fouces...) e 
armas (puñais de pedra, arcos e frechas). 

Durante o Neolítico desenvolveuse unha relixión fundamentada na 
morte que estivo arraigada durante máis de dous mil anos. Para a 
sociedade que construíu as mámoas presuponse un sistema de 
crenzas moi desenvolvido que os levou a prestar 
especial atención á vida despois da morte. 
Cabe pensar (polo menos para o caso 
dos grandes monumentos, tipo a 
mámoa do Madorriño, na Saceda, por 
exemplo) que moitos dos túmulos 
fosen mausoleos abertos para o 
soterramento colectivo das persoas 
defuntas que pertencían a un 
mesmo clan.

Vaso
campaniforme Cerámica

neolítica

Neolítico Idade do Ferro

Ídolo de Parxubeira
No acceso ao corredor dos dolmens 

colocábanse habitualmente betilos e ídolos de 
pedra con forma humana

20 cm

Os poboados construíanse con materiais perecedoiros. A xente vivía en cabanas 
elaboradas con madeira, palla e barro, o propio dunha cultura prehistórica nómade ou 
itinerante; a utilización destes materiais explica que, hoxe en día, non queden apenas 
restos dos lugares de habitación. O sedentarismo conquistarase de forma gradual coa 
mellora dos sistemas de cultivo (roza e queima das terras). Os asen- tamentos estarían nas 
inmediacións dos lugares de enterramento, na busca de zonas de cultivo e fontes de auga, 
coma o Regato da Cabana que hoxe abastece o Lago da Chaira (A Xironda, Cualedro).
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Un país de castelos
Os primeiros castelos de que temos noticia, 
por volta do ano 1000, non están vinculados 
á fronteira galego-portuguesa, senón que 
son anteriores. A súa creación ten unha 
dobre función: militar e política, ratificando 
o poder real e señorial sobre as terras que 
estas fortalezas rexen.
 A independencia portuguesa, acaecida na 
década de 1130, dará un novo pulo a este 
proceso. Aínda que o Támega non foi unha 
comarca na que teña ficado constancia de 
graves conflitos ou batallas, a inestabilidade 
na fronteira era a constante: Cabreira e 
Lobarzán pasaron a mans portuguesas 
entre 1163 e 1169 –como toda a Limia– 
mentres Vinhais e Chaves estiveron en 
varios episodios a comezos do século XIII 
baixo o dominio do rei Afonso IX.
Moi probablemente Chaves tería un castelo 
xa neste período, que se sumaría á liña de 
fortificacións altomedievais que constitúen 
–de leste a oeste– os castelos do Mau 
Vizinho, Cabreira, Lobarzán e Candrei. A 
erección de castelos impuxo á poboación 

Alfonso X confirma a orde de destrución do poboamento do 
Castro de Verín e prohibición da súa reconstrución dada polo 
rei Alfonso IX en Allariz, a 3 de maio de 1223, inserta nunha 
confirmación de Fernando III

A Torre de Don Sancho foi trasladada  
desde Oímbra e reedificada na fortaleza  
de Monterrei no século  XV

Xacementos
medievais na

comarca de 
Monterrei

Mapa en detalle

Idade do Ferro

tributos e servizos abusivos, caso da adúa ou 
anúduba, consistente na obriga de traballar nas 
obras das fortalezas.

Esta situación levou a un proceso de 
fortificación da fronteira simultáneo 
a ambos lados da raia, se ben máis 
intenso en terras portuguesas, da 
man de Afonso III e Don Dinís. O rei 
de Galicia Afonso X fixo o propio, 
creando a póboa real de Monterrei.

Terra de igrexas e mosteiros
Os textos coñecidos para a época altomedieval 
describen un tecido de aldeas semellante 
ao actual, pero con maiores diferencias 
ao respecto da rede eclesiástica, tanto de 
igrexas como de mosteiros. Moitos deles non 
terán sobrevivido ás reformas gregoriana e 
beneditina entre os séculos XI e XII. Así, Verín 
perderá dúas das tres parroquias con que 
contaba no século X e desaparecerán antes 
ou durante ese proceso diversos mosteiros 
da contorna, como o de Santa Comba de 
Baronceli –de existencia non segura– ou Santa 
Cruz de Vilaza. Algúns serán incorporados, 
xa sen vida monástica, a outros cenobios: é o 
caso de Mixós –así como os que as crónicas 
modernas, non sempre fiables, din que existían 
en Atás e Pazos–, a partir deste momento na 
dependencia de Celanova.
A supresión ou extinción de igrexas e 
mosteiros continuou ao longo do período, por 
diferentes motivos. Da parroquia do Carpexo 
(Videferre, Oímbra), por exemplo, nada se sabe 
a partir do século XII. 

Porta románica da igrexa de San
Vicente de Infesta, Monterrei

Os mosteiros propios da comarca son contados e 
resúmense ao convento franciscano de Monterrei 
e as pequenas abadías segrares de Vilaza e Servoi, 
vinculadas de xeito claro á sé de Ourense. A 
presenza monástica vén marcada polas numerosas 
propiedades e coutos en mans de cenobios ‘foráneos’. 
É moi representativo o caso de Celanova, presente 
xa desde o século X, pero non é o único. Melón –co 
couto da Xironda e a granxa de Rabal en Oímbra–, 
Montederramo –con centro en Tamagos– e as 
clarisas de Allariz –en Mourazos– xogarán un papel 
na economía e sociedade da contorna. 
Neste interese polas terras do val do Támega debe 

xogar un papel relevante a viticultura, 
pois xa ao longo da Idade Media 
as referencias a viñas e viño son 
constantes nos documentos destes 
mosteiros. 
Tamén as ordes militares como a de 
San Xoán de Xerusalén –de Malta 
ou do Hospital– tiveron presenza na 
comarca.

Canzorros da igrexa de Santa María de Graza de Monterrei

A Idade
Media
A historia medieval das terras do 
Támega está marcada por dous 
acontecementos de especial relevancia: 
a chegada de continxentes árabes, 
poñendo fin ao reino visigodo e, catro 
séculos máis tarde, a independencia 
de Portugal. O territorio estrutúrase en 
xurisdicións; ao norte, as de Baronceli 
e Soutovermude; ao sur, as do Barroso, 
Chaves e Montenegro

Necrópole da Muimenta, Cualedro
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Dionisos e Ampelos

Pezas
destacadas

Idade do FerroNeolítico

Este conxunto escultórico procede do xacemento 
da Muradella (Mourazos, Verín), unha antiga vila 
romana datada no s. III d.C. Tallada en mármore, 
ingresou no Museo Arqueolóxico de Ourense en 
1964 grazas a Taboada Chivite, que foi coñecedor 
da súa aparición casual e tamén foi o primeiro en 
publicala. Trátase dunha representación ideal de 
Dionisos (fillo de Zeus, o Baco romano), deus da 
vendima e o viño, inspirador dos praceres e da 
vexetación. Estamos diante dunha peza artística 
provincial hispánica que decoraba una estancia 
doméstica e interpreta un tema mitolóxico de 
raíces mediterráneas (como a vide) e orixe culta, 
algo evidente tanto na temática que aborda 
como no material empregado. Xa 
que logo, a súa orixe non sería  
local, senón itálica ou aquitana.

Fotografías do Museo
Arqueolóxico de Ourense

Exhumada por Rodríguez Colmenero no xacemento 
de Santa Marta (Lucenza) en 1976, o Denario 
(en latín: denarius) foi a moeda máis común 
e típica da época republicana (510 a.C. ata 
o establecemento do Imperio Romano no 
27 a.C.) da Roma antiga. É unha moeda de 
prata equivalente a 10 ases. Sabemos por 
historiadores como Dión Casio, Plinio o Novo 
ou Suetonio que o goberno do emperador flavio 
Domiciano, a pesar dun inicio prometedor, estivo 
caracterizado por un despotismo salvaxe e sanguinario. Suetonio dinos que foi 
asasinado no ano 96 por membros da escola de gladiadores contratados por 
algúns colaboradores próximos e membros do Senado.

Denario de Domiciano

Fabio e SemproniaEstatua-menhir do
Muíño de San Pedro
Estatua-Menhir de forma 
antropomórfica e fálica traballada 
como peza exenta. A súa forma 
tende a troncopiramidal e a 
súa cara principal destaca 
pola representación 
esquemática dunha faciana 
masculina e, por baixo 
dela, unha inscrición latina, 
datada a principios da 
nosa era, na que se le: 
LATRONI / VS / CELT / 
CIATI.F/ H.S.E, ou o que é 
o mesmo: Latrono, fillo de 
Celtiato, está enterrado 
aquí.
Con todo a orixe da peza 
non é romana, senón 
prehistórica, en concreto 
da Idade do Bronce 
(2.500-800 a.C), só que 
foi reutilizada polos 
galaico-romanos.

Taboada Chivite salvou para nós esta placa 
de mármore de uso funerario de moi boa 
calidade datada a inicios do século I d.C que, 
lamentablemente, aparece fragmentada na 
súa parte esquerda. 
O profesor Rodríguez Colmenero 
transcribiuna así:
?Fabio, da tribo Quirina,... o? Fixo esta 
dedicatoria a Sempronia Flavina,  
a súa nai, e a Sempronia ? súa irmá?

En definitiva, hai uns 2.000 anos Fabio, un home rico 
da tribo Quirina que vivía no territorium de Chaves, 
encargou unha lápida funeraria conmemorativa con 
ocasión da morte da súa nai Sempronia, nome que 
compartía con outra familiar. 

Xacementos
romanos na
comarca de 

Monterrei
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A Romanización
Coa chegada dos romanos ao noroeste 
peninsular os castros decaen e a poboación 
comeza a asentarse nos vales fluviais de 
Monterrei en villae (granxas e casas de 
campo) e cidades. Os novos asentamentos 
localízanse nos arredores de terras fértiles 
e ben comunicadas, o que permite o auxe 
do comercio de excedentes agrícolas e 
pecuarios

A asimilación
En paralelo os habitantes dos castros, en contacto coa 
poboación romana, inician un proceso de aculturación, 
tal e como evidencian os restos materiais 
(aras, moedas, cerámica, utensilios, 
etc) atopados nas aldeas 
fortificadas en altura que 
foron escavadas polo 
profesor Colmenero e 
o seu equipo na Cidá da 
Saceda, na Cidá San Millán 
(Cualedro) ou no Castro de Novás 
(Xinzo de Limia).
A romanización provoca unha mellora radical 
das comunicacións no val do Támega que se 
dota, por vez primeira na historia, dunha rede de vías 
para a circulación de bens e persoas con centro na 
cidade de Aquae Flaviae (Chaves), un importante nodo 
administrativo e de comunicacións que contaba con 
foro, termas públicas e muralla, o que lle permitiu ser 
elevado á categoría de municipio no ano 79 d.C.
Desta etapa histórica proceden boa parte dos topónimos 

Modelo ideal de villa 
rural romana, coa 
vivenda no centro da 
propiedade

da bisbarra, procedentes 
de nomes persoais de 

posesores: Verín (de Verinius); 
Mandín (de Mantinus); Cabreiroá (de 

Caprarius). O río Támega deu nome aos tamagani, 
a tribo dos galaicos que habitaron este val hai uns 
2.000 anos, que aparece citada no Padrón dos Pobos, 
unha columna conmemorativa da construción da ponte 
romanade Chaves que contén unha lista de dez pobos 
indíxenas bracarenses que colaboraron na súa construción.


