
 

MEMORIA INTERPRETATIVA 

 

Prospección arqueolóxica do poboamento de época 

tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección da actuación 

Carlos Tejerizo García (Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC) 

Datos de contacto: C/Varillas 16, 1ºC, 37001, Salamanca. Tfl: 687210810. e-mail: 

carlosteje@gmail.com 

Mario Fernández Pereiro (Universidade de Santiago de Compostela) 

Datos de contacto: Corredoira das Fraguas 32, 1ºA, San Pedro de Extramuros, 15703, Santiago 

de Compostela. Tlf. 616854273. E-mail: mariofdezpereiro@gmail.com 

Abril do 2018 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

2 

 

 

Índice 

Ficha técnica .................................................................................................................................. 5 

Resumen ........................................................................................................................................ 7 

Listaxe de imaxes .......................................................................................................................... 8 

Listaxe de tabóas ......................................................................................................................... 10 

Introdución .................................................................................................................................. 11 

1.1 Marco da investigación, hipóteses de traballo e obxectivo principal ......................... 11 

1.2 Marco geográfico general ........................................................................................... 12 

1.3 Obxectivos específicos. ............................................................................................... 13 

2. Metodoloxía e desenvolvemento dos traballos .................................................................. 15 

2.1. Metodoloxía de traballo .............................................................................................. 15 

2.2. Desenvolvemento dos traballos .................................................................................. 17 

3. Análise da documentación escrita ...................................................................................... 19 

4. Análise arqueolóxico das ocupacións fortificadas en altura de época tardía no sueste da 

Galiza ........................................................................................................................................... 23 

4.1. Valencia do Sil (Vilamartín de Valdeorras, Ourense) .................................................. 23 

4.1.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 23 

4.1.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 26 

4.1.3. Historiografía ....................................................................................................... 28 

4.1.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 29 

4.1.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 31 

4.1.6. Conclusións.......................................................................................................... 35 

4.2. Santa María de Mones (Petín, Ourense) ..................................................................... 36 

4.2.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 36 

4.2.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 37 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

3 

 

4.2.3. Historiografía ....................................................................................................... 38 

4.2.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 39 

4.2.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 42 

4.2.6. Conclusións.......................................................................................................... 46 

4.3. Formigueiros (Samos, Lugo) ........................................................................................ 46 

4.3.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 46 

4.3.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 47 

4.3.3. Historiografía ....................................................................................................... 48 

4.3.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 50 

4.3.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 56 

4.3.6. Conclusións.......................................................................................................... 61 

4.4. O Castrelo de Proendos (Sober, Lugo) ........................................................................ 62 

4.4.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 62 

4.4.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 62 

4.4.3. Historiografía ....................................................................................................... 63 

4.4.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 64 

4.4.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 66 

4.4.6. Conclusións.......................................................................................................... 67 

4.5. Castro da Ermida (Quiroga, Lugo) ............................................................................... 67 

4.5.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 67 

4.5.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 68 

4.5.3. Historiografía ....................................................................................................... 68 

4.5.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 69 

4.5.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 69 

4.5.6. Conclusións.......................................................................................................... 69 

4.6. Penadominga (Bendollo, Quiroga, Lugo) .................................................................... 70 

4.6.1. Localización e situación actual do xacemento .................................................... 70 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

4 

 

4.6.2. Fontes escritas ..................................................................................................... 71 

4.6.3. Historiografía ....................................................................................................... 72 

4.6.4. Descrición do sitio ............................................................................................... 72 

4.6.5. Análise dos materiais atopados .......................................................................... 73 

4.6.6. Conclusións.......................................................................................................... 78 

5. Conclusións xenerais e interpretación ............................................................................ 80 

5.1. A rede de poboamento nas épocas tardorromana e sueva no sueste da Galiza .... 80 

5.2. Valoración patrimonial ............................................................................................ 87 

5.3. Futuras liñas de traballo .......................................................................................... 90 

Anexo I: Fontes escritas relacionadas co xacementos obxecto de estudo ............................. 91 

Anexo II: Búsqueda online de fontes escritas ....................................................................... 116 

Anexo III: Planimetría derivada do voo dron de Formigueiros ............................................. 119 

Bibliografía ............................................................................................................................ 134 

 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

5 

 

Ficha técnica 

Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da 

Galiza 

 

Ámbito xeográfico: Sueste da Galiza, comarcas de Os Ancares, Sarria, Terra de Lemos, Quiroga, 

Terra de Trives e Valdeorras 

 

Institución promotora: 

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit, CSIC) 

 

Institucións colaboradoras: 

Grupo Síncrisis. Investigación en formas culturais; Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) 
Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales; Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) 
Fundación Castro de San Lourenzo 
 

Período de realización: 13 - 21 de Xuño de 2017 

 

Equipo de Traballo:  

 

Directores da actuación 

Dr. Carlos Tejerizo García (Incipit, CSIC; GIPYPAC) 

Mario Fernández Pereiro (USC; Grupo Síncrisis) 

  

Equipo Técnico:  

Dr. Álvaro Carvajal Castro (UPV/EHU; GIPYPAC) 

Carlos Lixó Gómez (USC) 

Celtia Rodríguez González (USC; Grupo Síncrisis) 

  

Sistema de Información Xeográfica e Teledetección:  

Mario Fernández Pereiro (USC; Grupo Síncrisis) 

 

 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

6 

 

Análise documentación escrita 

Carlos Lixó Gómez (USC) 

 

Voo dron 

Manuel Antonio Franco (arqueólogo autónomo) 

 

Asesoría científica:  

Dr. José Carlos Sánchez Pardo (USC) 

Dr. Juan Antonio Quirós Castillo (UPV/EHU) 

Dr. Xurxo Ayán Vila (UPV/EHU) 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

7 

 

Resumen 

Nesta memoria interpretativa preséntanse os resultados e análises correspondentes aos 

traballos arqueolóxicos desenvolvidos baixo o permiso para a "Prospección arqueolóxica do 

poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza" e como establece o artigo 

11.2 do Decreto 199/1997, de 10 de xullo. O obxectivo principal do proxecto é o estudo da 

rede do poboamento nos séculos IV é VIII d.C. nun territorio do Sueste da Galiza a través das 

ocupacións fortificadas de altura. Os traballos consistiron nunha prospección intensiva dunha 

selección destes sitios previamente coñecidos e rexistrados no inventario de xacementos máis 

sobre os cales hai unha información moi escasa e fragmentaria. A metodoloxía de traballo 

implicou unha aproximación multidisciplinar que incluíu un análise das fontes escritas, 

prospeccións en superficie, metodoloxías de análise do paisaxe e revisión de toda a cultura 

material asociada aos sitios obxecto de estudo. Deste xeito, púidose non só facer unha 

actualización da información e das planimetrías destes sitios, máis tamén unha reformulación 

das súas cronoloxías. Finalmente, fácense algunhas consideracións interpretativas sobre a rede 

do poboamento no período postimperial e, tamén, unha valoración patrimonial do estado de 

conservación dos sitios xunto con recomendacións de actuacións futuras, tanto en termos de 

xestión como de investigación.  
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Introdución 
 

1.1 Marco da investigación, hipóteses de traballo e obxectivo 

principal  

A presente proposta de actuación arqueolóxica intégrase dentro do proxecto de investigación 

"Sputnik Labrego: Resiliencia e resistencia da sociedade labrega galega en “momentos de 

perigo”: unha análise antropolóxica e arqueolóxica na longa duración" no marco dun contrato 

post-doutoral financiado pola Xunta da Galiza concedido a Dr. Carlos Tejerizo García. O seu 

obxectivo principal é analizar a través do rexistro arqueolóxico as transformacións das 

sociedades campesiñas galegas na longa duración histórica. Concretamente, trátase de 

estudar, a través da cultura material, as formas de resiliencia e de resistencia destas 

sociedades ante os procesos históricos de construción estatal dentro do marco teórico da 

"Arqueoloxía da resistencia" (González Ruibal, 2014) e do materialismo histórico e dialéctico 

(Mcguire, 2002), pondo de relevo o papel da materialidade na construción da identidade 

campesiña durante estes procesos. Dentro deste proxecto de longa duración, un dos eixos 

fundamentais de vertebración é o período de transición entre a fin do Imperio Romano en 

Occidente e a conseguinte aparición do Estado suevo (ss. IV-VI d.C). 

A hipótese central de traballo é que a desaparición do aparello administrativo romano e a 

aparición no espazo político e social de novos axentes sociais (o Estado suevo principalmente) 

(Díaz Martínez, 2011) conducen a unha radical transformación da estruturación social da 

paisaxe no noroeste peninsular, como se mostra en diversos estudios ao respecto (Sánchez 

Pardo, 2013) e de forma similar a outros contextos peninsulares (Quirós Castillo, 2013; Tejerizo 

García, 2013b). Varias foron as consecuencias en relación coa estruturación do poboamento e 

que provocaron un forte impacto no rexistro arqueolóxico, coma foi o abandono dun número 

elevado das villae tardorromanas (Carlsson-Brandt Fontán, 2011), ou a aparición de diversos 

núcleos aldeáns ao longo do territorio (Sánchez Pardo, 2010). Unha “testemuña” excepcional 

deste proceso histórico é a presenza de ocupación durante estes momentos de diversos 

asentamentos en altura, herdeiros territoriais da cultura castrexa (Sánchez Pardo, 2012). 

Con todo, a información relativa aos momentos de ocupación tardía destes castros, en xeral na 

península Ibérica e, máis en concreto, no interior da antiga Gallaecia romana, non é moi 

abondosa e atópase moi segmentada (Arias Vilas, 1987; Lovelle y López Quiroga, 2000; 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

12 

 

Sánchez Pardo, 2012). Nalgúns casos non existen aínda planimetrías adecuadas ou un rexistro 

sistemático e actualizado das evidencias arqueolóxicas dispoñíbeis para poder abordar un 

estudo sistemático dos asentamentos. Con esta intervención preténdese afondar no 

coñecemento dalgúns destes contextos, centrar as cronoloxías de ocupación e integralas 

dentro dun análise espacial moito máis amplo. Amais, moitos destes xacementos sufriron e 

sofren importantes procesos de erosión e abandono que fan perigar a súa continuidade no 

tempo. 

O obxectivo principal da presente actuación arqueolóxica é analizar de forma específica 

estes asentamentos fortificados dentro do contexto histórico e arqueolóxico do final do 

Imperio Romano e da construción do reino Suevo (ss. IV-VI d.C), nun ámbito xeográfico 

específico, o sueste da Galiza, un terreo moi pouco coñecido para este período (Arias Vilas, 

1987; Lovelle y López Quiroga, 2000) pero que, non obstante, conta con algúns dos sitios máis 

relevantes para o estudo de este período. Realizarase por tanto primeiro una recompilación 

exhaustiva da información dispoñíbel para estes xacementos e despois un achegamento 

arqueolóxico a estes contextos, co obxectivo de planificar futuras intervencións arqueolóxicas. 

Complementariamente, a presente actuación pretende reivindicar o valor patrimonial destes 

xacementos, así como a súa relevancia dentro da construción das identidades actuais das 

comunidades locais. 

Esta investigación realizouse dentro do marco institucional do Instituto de Ciencias de 

Patrimonio (Incipit, CSIC) en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) e 

o Grupo de Investigación de Patrimonio y Paisajes Culturales (GIPYPAC; Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) dirigido por Juan Antonio Quirós Castillo. 

 

1.2 Marco geográfico general 

A presente intervención realizarase no ámbito xeográfico do sueste da Galiza, nas contornas 

da Serra do Eixe e da conca do río Sil. Trátase de un espazo configurado a través dos terreos 

de pouca pendente que forman o vale do río Sil e os distintos relevos e quebradas en torno ao 

val que, na zona este, conforman a serra do Eixe, separando a rexión de Valdeorras. No caso 

de Formigueiros, pola súa especificade, sáense lixeiramente deste marco xeográfico. O 

primeiro sitúase na Terra de Lemos e o segundo na confluencia de Samos e O Íncio. 
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Imaxe 1: Localización zona de estudo 

Este área preséntase coma un espazo de estudio privilexiado para afrontar a presente 

investigación, xa que é onde se localizan algúns dos asentamentos fortificados máis 

significativos dentro do proceso de desintegración do Imperio Romano e construción do 

Estado suevo, caso de Penadominga (Quiroga, Lugo), Formigueiros (Samos, Lugo) ou Valencia 

do Sil (Vilamartín de Valdeorras, Ourense) (Sánchez Pardo, 2012), e moi próximos a outros 

asentamentos coñecidos e de grande importancia histórica e patrimonial, caso de Castro 

Ventosa (Balboa De Paz et al., 2003) ou Lugo. 

 

1.3 Obxectivos específicos. 
Neste contexto xeográfico, os obxectivos específicos da presente actuación arqueolóxica 

foron: 

 Prospección intensiva, documentación dos restos arqueolóxicos e realización de 

planimetrías actualizadas e análises da información xeográfica dos asentamentos 

fortificados lucenses de Penadominga (Bendollo, Quiroga), A Ermida (Quiroga) e os 

asentamentos ourensáns de Valencia do Sil (Vilamartín de Valdeorras), Santa María de 

Mones (Petín) e Proendos. 
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Imaxe 2: Localización xacementos obxecto de estudo 

 Realización dun voo dron no xacemento de Formigueiros, o único sitio onde foi posíbel 

realizalo con seguridade e coa visibilidade suficiente das estruturas arqueolóxicas. 

 Análise espacial dos sitios a través da xestión dos dados nun entorno SIX (García 

Sanjuan, 2005; Wheatley y Gillings, 2002) e de análise das coleccións de fotografías 

aéreas existentes dos sitios. 

 Complementariamente, valoración do estado de conservación dos restos e proposta 

para a súa xestión patrimonial, que será posta en coñecementos dos concellos 

afectados. 

 Paralelamente aos traballos no campo, revisión de todo o material dispoñíbel dos 

xacementos, en caso de existir, nos fondos dos museos provinciais. Así, foi posíbel 

revisar os materiais de Penadominga, Valencia do Sil, Santa María de Mones e 

Formigueiros.  

 Unha vez concluída a intervención y aprobado o presente memoria, actualización das 

respectivas fichas depositadas na Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta da Galiza. 
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2. Metodoloxía e desenvolvemento dos traballos 

2.1. Metodoloxía de traballo 

 

Imaxe 3: Traballo no sitio de Santa María de Mones 

A actuación arqueolóxica levarase a fin cunha equipa composta por unha arqueóloga e catro 

arqueólogos de dilatada experiencia de campo e, máis polo miúdo, na análise arqueolóxica do 

período tardorromano e altomedieval. A metodoloxía que se empregará será similar a outros 

proxectos realizados pola equipa técnica e que foron probados coma moi eficaces para os 

obxectivos desta actuación (Tejerizo García, 2013a, 2014). 

O primeiro paso foi a revisión da información recollida no inventario de patrimonio no Servizo 

de Cultura, en Santiago de Compostela. Todos os xacementos obxecto de este estudo estaban 

efectivamente catalogados, se ben a maioría non estaban actualizadas e debían ser revisadas e 

completadas. 
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Imaxe 4: Traballos no sitio de Penadominga 

A prospección intensiva e de prospección realizouse a través de transects de 5 m/arqueóloga 

con pasadas sistemáticas até cubrir o espazo escollido, sempre dependendo da vexetación 

existente. A documentación dos sitios e das estruturas e materiais localizados realizouse 

mediante un sistema de fichas estandarizadas que posteriormente foron dixitalizadas nunha 

base de datos específica realizada en software Filemaker. Pola súa parte, o levantamento 

planimétrico dos sitios e das estruturas e materiais localizados realizarase co apoio dun GPS 

Leica GNSS subcentimétrico e, en casos específicos e necesarios, cunha estación total 

topográfica Leica TCRP 1203. A localización xeográfica dos sitios realizárase a través do sistema 

de coordenadas UTM 29N; Datum ETRS89. O tratamento e análise dos datos espaciais unha 

vez terminada a intervención en campo realizáronse a través de Sistemas de Información 

Xeográfica (SIX). 
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Imaxe 5: Voo dron no xacemento de Formigueiros 

A actuación non levou aparellado ningún tipo de alteración sobre os sitios prospectados nin 

tampouco a recollida de material que, no seu caso, foi analizada in situ e posteriormente 

devolta ao seu lugar orixinal. 

 

2.2. Desenvolvemento dos traballos 
:  

O traballos desenvolvéronse entre el 13 e o 21 de xuño de 2017, a excepción da revisión dos 

materiais de Formigueiros, feita en Xaneiro de 2018, da maneira seguinte 

 13 de xuño: prospección no castro de Formigueiros. 

 14 de xuño: prospección e levantamento planimétrico no castro de Penadominga. 

 15 de xuño: prospección e levantamento planimétrico no castro de Santa María de 

Mones. 

 16 de xuño: prospección e levantamento planimétrico no castro de Valencia do Sil. 

 17 de xuño: revisión dos materiais de Penadominga no Museo de Lugo 
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 18 de xuño: prospección e levantamento planimétrico nos sitios de A Ermida e 

Proendos. 

 

Imaxe 6: Revisión de materiales do xacemento de Formigueiros no almacén no Museo do Castro de 

Viladonga en Lugo 

 19 de xuño: revisión dos materiais de Santa María de Mones e Valencia do Sil no 

Museo de Ourense. 

 20 de xuño: realización do voo dron no castro de Formigueiros. 

 21 de xuño: finalización dos traballos nos castros de Valencia do Sil e Penadominga. 

 29-31 de xaneiro: revisión dos materiais de Formigueiros no depósito do Museo do 

Castro de Viladonga en Lugo. 
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3. Análise da documentación escrita 
 

O análise das fontes escritas centráronse nos casos de Valencia do Sil (Vilamartín de 

Valdeorras, Ourense), Santa María de Mones (Petín, Ourense), Penadominga (Quiroga, Lugo), 

Proendos (Sober, Lugo), A Ermida (Quiroga, Lugo) e Formigueiros (Samos, Lugo). Todos están 

localizados no territorio da Galiza actual, concretamente en concellos situados na contorna do 

río Sil e no interior da provincia de Lugo.  

Dunha óptica documental, pouco é que se sabe deles de antemán, para alén dalgúns detalles 

sutís porén importantes, referido o seu uso como delimitador territorial. Por si só, o uso de 

castros como puntos limítrofes non dá pistas claras sobre a posibilidade de estaren a ser 

utilizados de calquera outra maneira, mais si indica unha relevancia social e carga simbólica 

que si os faría un local susceptíbel de ocupación ou reocupación. No castro da Ermida, 

coñecido máis popularmente como castro de Quiroga, parece ser que foi encontrada unha 

peza artística pouco común como é o Crismón de Quiroga, de época paleocristiá, ou polo 

menos alí estivo facendo de base ao altar na ermida da Nosa Señora até o ano 1887. Tamén en 

de Santa María de Mones hai aínda actualmente unha igrexa mesmo no interior do recinto 

castral. 

Procurar documentación escrita sobre emprazamentos tan concretos non é sinxelo. A escaseza 

de fontes medievais conservadas e o conxuntural da súa supervivencia, fai que existan amplas 

áreas para as que non se dispón de información de ningún tipo. Por iso para a procura é 

precisa a revisión daquelas coleccións documentais que puidesen ter información de espazos 

relativamente próximos ás comarcas en que se encontran estes castros, a comarca de 

Valdeorras, pertencente á diocese de Astorga e con importante vinculación co Bierzo, as terras 

de Monforte e as de Quiroga, na beira norte do río Sil, e o val do Sarria no centro da provincia 

de Lugo.  

Entre os fondos actualmente editados, seleccionamos para cubrir o mellor posíbel ese 

territorio as seguintes coleccións: os tombos dos mosteiros de San Vicente do Pino (ed. 

Rodríguez Fernández, 1990) , Montederramo (ed. Lorenzo, 2016), Samos (ed. Lucas Álvarez, 

1986), Celanova (ed. Andrade Cernadas, 1995), San Vicenzo de Pombeiro (eds. Lucas Álvarez y 

Lucas Domínguez, 1996), Ferreira de Pantón (ed. Fernández De Viana Y Vieites, 1994), Santo 

Estevo de Ribas de Sil (ed. Duro Peña, 1977), San Pedro de Rocas (ed. Duro Peña, 1972) e San 

Pedro de Montes (ed. Quintana Prieto, 1971), este último xa no Bierzo, así como a 
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documentación do mosteiro tamén berciano de San Martín de Castañeda relativa a Valdeorras 

(ed. García Tato, 1986) e a documentación medieval extraída da edición dos materiais da Orde 

Militar de San Xoán de Xerusalén en Quiroga (ed. García Tato, 2004); a documentación da 

catedral de Astorga  (eds. Cavero Domínguez y Martín López, 1999-2000) e o arquivo 

diocesano de Astorga (eds. Cavero Domínguez et al., 2001); e o Tombo Vello da Catedral de 

Lugo (eds. López Sangil y Vidán Torreiro, 2011) así como os diplomas de dita sede episcopal 

para os séculos XIV (ed. Portela Silva, 2007) e XV (ed. Portela Silva, 2005). Poderían ser aínda 

máis os feixes de diplomas consultados, porén achamos que a nosa selección responde á 

intención de garantir unha maior probabilidade de encontrarmos información, atendendo á 

cobertura de grandes áreas próximas aos obxectos de investigación, e tamén de boa calidade, 

que para o caso que nos ocupa ten moito a ver coa antigüidade dos documentos. 

Por razóns de efectividade, e como non podería ser doutra maneira nunha busca destas 

dimensións e características, non lemos detidamente os milleiros de diplomas que gardan 

todas esas coleccións. Mesmo de dispormos do tempo e os medios, o resultado en ningún caso 

sería satisfactorio, tendo en conta o contraste entre o esforzo necesario e bo que podería ser o 

mellor dos resultados posíbeis. No entanto esa sería a única maneira de sabermos con case 

certeza absoluta se algún dos castros seleccionados está rexistrado nalgures. A outra maneira 

de nos achegarmos o máximo posíbel a ese obxectivo ideal é unha revisión extensiva, opción 

que escollemos e para a que nos baseamos en tres piares: revisión de rexestos, de índices de 

topónimos naquelas coleccións de dispoñen deles e apoio de tres ferramentas online de busca 

en documentos indexados nas súas respectivas bases de datos, concretamente o Corpus 

Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA), dependente do Centro de Investigación en 

Humanidades “Ramón Piñeiro”, o Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG), 

vinculado ao Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela) e o 

Portal de Archivos Españoles (PARES) do Ministerio de Educación. Este último é funciona como 

certa sorte de macro repositorio e contén documentación inédita. 

Os índices foron o primeiro paso da busca, ao axilizaren notabelmente o proceso, porén 

algunhas coleccións como San Martín de Castañeda ou a monumental Montederramo non 

dispoñen aínda de índice e nos casos en que si existen, posto que xestionan unha grande 

cantidade de dados, son susceptíbeis de erros e imprecisións. Por isto, a lectura de rexestos 

decidimos facela en todos os casos e non só nos carentes daquel instrumento. Mais ese 

proceso tampouco está exento de problemas. Nas coleccións de Astorga, por exemplo, a 

destrución das coleccións orixinais nun incendio a comezos do século XIX (Cavero Domínguez y 
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Martín López, 1999-2000: vol I: 13) supuxo que de moitos documentos só dispoñamos dos 

rexestos e que, por tanto, encontremos algún dos lugares que buscamos e despois non 

poidamos ter acceso ao contido do documento, que probabelmente nunca será recuperado. 

Na edición de Santo Estevo de Ribas de Sil só están editados na súa totalidade os documentos 

anteriores ao primeiro cuarto do século XV e a partir desde momento inclúense só os rexestos, 

que tamén se recollen nos índices, e son transcritos apenas os que o editor considera de maior 

interese. Naqueles casos en que un dos topónimos relacionados aparece nun rexesto dun 

documento non transcrito optamos por non incluílo na base de dados, por non ser nese caso 

de utilidade á procura de pistas sobre o castro en cuestión mediante a lectura do texto.  

As ferramentas online servíronnos en primeiro lugar para confirmar que a escolla das fontes 

foi correcta, ao comprobarse que a maioría das aparicións rexistradas após aplicar os nosos 

criterios de busca proviñan de coleccións que xa tiñan sido revisadas analoxicamente. En 

segundo lugar, permitiron encontrar e recoller algunhas mencións dispersas que non se 

encontraban en ningunha das fontes revisadas, e ademais de maneira diacrónica, ao se ocupar 

o CODOLGA dos documentos altomedievais e plenomedievais en latín, o TMILG dos 

plenomedievais e baixo medievais en galego e PARES dos modernos, xa en español. En 

calquera caso, para ter algún resultado humildemente útil, a busca ten de ser realizado con 

tino, con criterios de concreción que non sexan tan amplos que dean un resultado tan 

numeroso que impida ser analizado nin tan específicos que deixen escapar documentos 

susceptíbeis de tratar os lugares que nos ocupan. E mesmo así non sempre se consegue: ao ser 

unha demarcación xudicial, un apelido, o nome dunha vila, e varias realidades dispares máis, a 

procura do castro de Quiroga en PARES foi infrutuosa. 

En canto aos elementos de busca escollemos non só os termos castro ou castrum máis o nome 

concreto, o que daría uns resultados moi pobres, senón tanto os topónimos que nomean os 

castros actualmente e as súas localidades próximas, que na maioría dos casos son 

coincidentes. É só despois da lectura do documento, cando procedamos a arquivalo, que 

indicaremos se se fai referencia ao propio castro ou a outro elemento que leve o mesmo 

apelativo. O castro de Penadominga non partilla o seu topónimo con ningún núcleo de 

poboación próximo, o que reduce enormemente a posibilidade de encontrar información 

detallada sobre a súa contorna, de maneira que para realizar a busca optamos por non 

procurar só ese termo senón os das dúas localidades máis próximas, Bendilló e Bendollo, se 

por acaso nalgunha vez o nome delas fose trasposto para o recinto fortificado ou se algún 

documento, tratando delas, fixese referencia ao castro próximo. Na base de dados que 
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construímos (Anexos I y II) incluímos todas as mencións recolleitas, ben as que falan 

directamente dun dos castros, ben as que falan das poboacións próximas ou coas que 

comparten nome e que por tanto tamén son susceptíbeis de achegar información de interese. 

Só decidimos non incorporar todas as mencións a Quiroga, apenas o fixemos con 88 exemplos, 

que aínda así suman máis da metade das 139 mencións totais recolleitas. O nome preciso do 

castro é Castro da Ermida, pois como xa adiantamos sobre el encóntrase unha ermida na 

honra da Virxe, mais non encontramos ningunha referencia documental que responda a esa 

denominación, fóra de dous documentos do Archivo de la Real Chancillería de Valladolid dos 

anos 1605 (ARCHVa, Registro de Ejecutorias, Caixa 1991, d. 70) e 1799 (ARCHVa, Sala de 

Hijodalgos, Caixa 1205, d. 6), recuperados de PARES, en que aparece a parroquia da Nosa 

Señora da Ermida. A busca centrouse entón no propio topónimo de Quiroga, co que tamén é 

coñecido o castro, mais a procura a través del é complicada: como adiantamos, Quiroga é un 

territorio amplo que desde a alta Idade Media funcionou como demarcación territorial a unha 

escala relativamente grande e evolucionou ao longo do tempo mantendo a súa connotación 

rexional, sendo desa maneira utilizado para localizar e referenciar múltiples lugares. O 

topónimo recóllese con connotacións xeográficas, como val, políticas, como condado, e até 

como adxectivo xentilicio. De feito, na súa aparición máis antiga, recollida no Tombo Vello de 

Lugo en 569 (eds. López Sangil y Vidán Torreiro, 2011: 46-48, d.47 ), non aparece especificado 

como castro senón que se intúe xa a súa proxección territorial. O feito de aparecer por norma 

xeral indicando por exemplo en que área se localizan outros enclaves provoca por unha parte 

que as mencións deste tipo non sexan proclives a achegar información á procura sobre o 

castro, e por outra parte que contemos cunha cantidade de documentos de tal dimensión que 

resulte pouco práctico e nada útil. Recollermos, por exemplo, as ducias de documentos en que 

se rexistra a palabra Quiroga no tombo de Montederramo entre 1471 e 1491, sendo Gonzalo 

de Quiroga abade de dito mosteiro e asinante dos diplomas, non só non aportaría nada senón 

que reduciría o proveitoso que puidese ter a base de dados.  

O resultado final inclúe 21 mencións a Formigueiros, 3 a Santa María de Mones, 5 a 

Penadominga (Bendilló ou Bendollo), 21 a Proendos e as 88 tomadas de exemplo das moitas 

que hai a Quiroga. Unha e dubidosa a Valencia do Sil. Todas as mencións, agás esta última e 

parte das de Formigueiros e das de Quiroga, son do século XIII ou posteriores. Só 4 mencións, 

das 139 totais, fan referencia ao propio castro e non a outro elemento nomeado co mesmo 

topónimo e falan do castro de Formigueiros e datan do século XI. En todas elas os castros 

aparecen cunha función referencial e delimitadora, isto é, como puntos que son fáciles de 
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identificar socialmente pola súa significación ou prominencia xeográfica e que por causa diso 

se estabelecen como marcas fronteirizas entre determinados espazos. 

 

4. Análise arqueolóxico das ocupacións fortificadas en altura 

de época tardía no sueste da Galiza 
 

Neste apartado describiremos con detalle os resultados obtidos en cada un dos xacementos 

obxecto de estudo. Nas descricións se inclúen o situación xeográfica do sitio, a análise das 

fontes escritas referidos ao xacemento, a historiografía coñecida de anteriores intervencións, 

os traballos realizados en eles, a descrición das estruturas e materiais arqueolóxicos atopados, 

unha análise espacial e unha proposta cronolóxica de ocupación de cada un deles. 

 

4.1. Valencia do Sil (Vilamartín de Valdeorras, Ourense) 
 

4.1.1. Localización e situación actual do xacemento 

O castro de Valencia do Sil atópase no concello de Vilamartín de Valdeorras, nun esporón de 

base xeolóxica de xisto nas abas da marxe esquerda do río Sil, a uns 450 m. de altura, na 

fronteira co Barco de Valdeorras a través do Alto da Portela. As coordenadas do sitio serían 

(ETRS89; Fuso 29): X= 658352; Y= 4695874. Toda a zona que ocupa o castro ten unha pendente 

pronunciada en dirección NE-SW e, sobre todo, en dirección NW, que produce que só certas 

partes do sitio foran potencialmente ocupadas. Na extensión total do esporón é de 5 has. máis 

a zona de ocupación redúcese a 4 has. de extensión. É importarte mencionar o paso da vía 

romana XVIII o Vía Nova polas inmediacións do asentamento. Esta vía conectaba Bracara 

Augusta con Asturica Augusta e pola descrición no Itinerario de Antonino sabemos que 

algunha mansio atopábase na zona de Valdeorras, que foi relacionado co xacemento de A 

Cigarrosa e outros restos arqueolóxicos na zona (Soto Arias, 1993; Veiga Romero, 2009). 
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Imaxe 7: Localización do sitio de Valencia do Sil 

O sitio está profundamente alterado. A instalación dun viñedo, hoxe en día abandonado, 

removeu grandes cantidades de terra para la xeración dos socalcos, provocando a destrución 

de moitas das estruturas orixinais do castro. De feito, moitas das estruturas actualmente en 

vista na parte superior pertencerían a socalcos para estas terrazas, que posibelmente utilizan 

material das antigas construcións do castro. O momento da instalación do viñedo é 

descoñecido, máis é moi posíbel que fora nos momentos de expansión do viñedo na Ribeira 

Sacra, que podería corresponder a un momento do século XIX.  
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Imaxe 8: Fotografía aérea do Valencia do Sil 

A fotografía aérea do voo americano mostra xa unha paisaxe de socalcos no castro, polo que 

seguramente a viña xa estaría instalada por entón. A través da información oral dun veciño da 

aldea tamos coñecemento de que no momento de intervención sobre o castro (finais anos 60 

e principios dos 70) a viña xa estaba abandonada. A segunda alteración importante no castro, 

concretamente na zona alta da croa, foi a instalación dunha torre eléctrica de media tensión, 

de cronoloxía descoñecida pero probabelmente dos últimos trinta anos. 
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Imaxe 9: Fotografía do voo americano de Valencia do Sil 

4.1.2. Fontes escritas 

Como xa se comentou, só se puido atopar unha dubidosa mención documental o sitio de 

Valencia do Sil fechada no ano 1187 xunto a outros lugares na zona, como Petín1, como parte 

dunha doazón de Fernando II e Urraca, se ben non fai referencia ao castro. Con todo, cabe 

sinalar a posíbel mención do castro nunha lenda da zona sobre o cabaleiro Roldán e tres 

costureiras de Puxares que, para evitar os amoríos de Roldán, convertéronse en tres rocas que, 

segundo o relato popular, poderían ser os tres seixos de cuarzo branco que se atopan na zona 

alta da croa. Reproducimos a versión de X.M. González Rebolledo aquí (González Reboredo, 

2004: 73-75): 

En tiempos muy remotos de la venida de Roldán a España, dicen que había en Vilaniude, en el 

ayuntamiento de Quiroga, tres costureras que vivían juntas, solas las tres en un cerro algo 

alejado del pueblo. Y dice la leyenda que eran tres jóvenes muy agraciadas, y guapas como 

pocas, y que Roldán, un día que las vio al pasar en su caballo, quedó tan prendado de ellas que, 

                                                           
1
 ...et heredibus vestris in perpetuum villam sancti Stephani, que est in valle de Orres cum suis omnibus 

directuris, et pertinentiis cum Cernego, cum Ualleza, et cum sua Mata, et cum Uarzenella, cum Mones, 

cum Petin, et cum omnibus illis que ibi ad regiam...(Recuero Astray et al., 2000: 310-311 d.236). 
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de allí en adelante, no hacía sino presentarse al pie de la casa del cerro, para poder verlas y 

hablarles.  

Y dicen era tal su enamoramiento que llegó a agasajarlas con mucha ceremonia y regalía, e 

incluso a velarlas por los caminos cuando tenía ocasión. 

Pero ellas venga a escaparle y a decirle que no querían escucharlo, pues creían que Roldán no 

iba con buenas intenciones, y que lo que pensaba era reírse y burlarlas. Pero él no se amilanaba 

por tan poco, y todas las tardes acudía a su puerta a cortejarlas y enamorarlas, y ¡Ave María!, 

que hasta pensaba llevárselas consigo a Francia. 

Y entonces ellas, ya algo cansadas de verlo rondar la casa día tras día, una tarde que volvían de 

su aldea, que se llamaba Puxares, se enfrentaron a él, y le dijeron que no se molestase más en 

seguirlas, que nada lograría, que no querían tratos con ningún francés, que se fuese de allí para 

su tierra y las dejase en paz de una vez. Pero él nunca se daba por vencido, y porfió en que si no 

se entregaban a él por las buenas, sería por las malas, y hasta tuvo el atrevimiento de 

preguntarles cúando podía venir a buscarlas. Y entonces ellas le dicen: 

Iremos contigo a Francia 

cuando pase el río Xares 

delante de nuestra casa. 

Y le dijeron eso porque pensaban que era imposible que sucediera tal cosa, porque el río Xares -

que hoy día es el Bibei- pasaba en aquellos tiempos por otro sitio mucho más adelante.  

Pero Roldán, al oírles decir aquello, no se desanimó: todo lo contrario, pues el caso es que, 

valiéndose de nó qué hechizo o demonio, se fue de noche y, por arte de birlibirloque, varió el 

curso del río. Y de madrugada, se percataron los vecinos de lo que pasaba, y acudieron todos 

gritando hasta la misma puerta de las tres jóvenes.  

Costureras de Puxares, 

venida a lavar las piernas 

a las aguas del río Xares 

Y ellas despertaron, y se asustaron tanto al ver el río ante su puerta que salieron corriendo 

como alma que lleva el diablo, sin que Roldán, que estaba aguardando, las viese, y tomaron 

por un atajo, salvándose de ser apresadas por los franceses o por los propios vecinos, y de 

tener que cumplir aquello que habían prometido. 
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Y allá se fueron a toda prisa hacia el valle de Valdeorras, a seis o siete kilómetros de Vilanuide. 

Y los soldados le vinieron con las noticias de la huida a Roldán, su señor, que andaba tan 

contento en su blanco corcel.  

Y al oír aquello, rezó un padrenuestro y salió a escape en persecución de las tres costureras, a 

cuanto le dio el caballo y furioso por el hecho, tanto que arrojaba por la boca tantas chispas 

como el caballo por las herraduras.  

Pero ellas también lograron pasar el río, no se sabe si volando como meigas o brujas, o con 

ayuda del diablo. Y Roldán se quedó en una orilla y ellas en la otra. Y aun encima, el caballero 

francés, desde su orilla, no sabía que las tres costureras seguían corre que te correrás hacia los 

pueblos que por allí había, en lo que hoy se llama A Rúa. 

Y, busca de aquí, busca de allá, se fue solo en su caballo blanco, sin avistarlas nunca, y 

pensando que ya se las había tragado el río hasta que, por fin, a la altura de Valencia do Sil, las 

descubrió a lo lejos, a unos tres kilómetros, y con el río Sil por medio. 

Y entonces él, con tanta rabia como le había dado ver huir a aquellas malditas costureras, que 

no le habían sido de ley y habían faltado a la palabra dada, se puso a espolear su corcel que era 

un primor, instándolo a saltar el río, y, de repente, ¡cataplum!, el caballo dio un brinco tan 

enorme que se plantó ni más ni menos que a unos cien metros de las costureras, de manera 

que dejó para siempre en la piedra las huellas de las herraduras, que todavía hoy se pueden 

ver, e incluso al pie de un camino que va hacia la sierra. 

Luego las costureras, viéndose perdidas sin remedio al tener ya casi encima a Roldán, se 

arrojaron al suelo y comenzaron a invocar al demonio, diciéndole que antes preferían ser 

convertidas en mármoles que verse en manos de Roldán. Y el demonio acudió al punto, y en un 

periquete, las convirtió en tres piedras como tres cabezos en las mismísimas barbas de Roldán, 

que enconces debió de enloquecer para siempre. 

Y esas tres piedras todavía hoy se pueden ver, aunque ya están desgastadas por las lluvias, y 

también por los zagales que por allí andan jugando y guardando el ganado. 

4.1.3. Historiografía 

A única intervención realizada sobre o castro realizouse por iniciativa do Instituto do Estudios 

Valdeorreses (IEV), concretamente dun grupo denominado "Os Escarbadores". Este grupo 

realizou varias intervencións a finais dos anos 60 e principios dos 70, atopando "restos de 
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viviendas, monedas romanas, vidrios, cerámicas, etc."2. Estes materiais non foron publicados, 

salvo os materiais de sigillata (Méndez Revuelta, 1974-1975), máis pola información recibida 

por un dos "escarbadores" sabemos que aínda se atopan na sede do Instituto no Barco de 

Valdeorras3. Algúns achados casuais do sitio dos últimos decenios atópanse no Museo de 

Ourense. 

4.1.4. Descrición do sitio 

A nosa intervención tivo como obxectivo a documentación topográfica dos restos visíbeis e a 

súa valoración arqueolóxica, a prospección do sitio para localizar potencial material 

arqueolóxico de interese e a revisión de material presente no Museo de Ourense. 

 

Imaxe 10: Propuesta planimétrica do Valencia do Sil 

                                                           
2
 Información atopada na Revista Valnatura, nº7, que pode consultarse no seguinte enlace: 

http://es.calameo.com/books/000788603e4f5bf4b0a51. 
3
 Entrevista realizada a Aurelio e Miguel o 25 de xaneiro de 2018 na sede do Instituto de Estudios 

Valdeorreses no Barco de Valdeorras. 
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O intenso estado de abandono do sitio impediu facer unha planimetría exhaustiva de todos os 

restos construtivos presentes, máis se puido realizar unha primeira aproximación da 

localización das principais estruturas atopadas. Dende a parte NE do castro seguindo a 

pendente cara a el SW atópanse varias liñas de muros a base de mamposto de xisto e seixo 

trabadas en seco formando distintos niveis de terrazas no sitio. A maioría destes muros 

pertencerían aos socalcos para a instalación de viñedos no sitio e, polo tanto, de época 

subactual. Sen embargo, é posíbel que algunhas destes paramentos, aqueles atopados no 

extremo NE do sitio, xusto delimitando a separación coa caída do terreo en esa dirección, 

poderían pertencer á muralla orixinal aproveitada posteriormente como socalco para aterrazar 

esta parte. Aínda que sería difícil aseguralo sen escavacións arqueolóxicas, é tamén posíbel 

que o muro que delimita a parte oeste do castro seguindo o camiño de acceso podería 

pertencer á muralla orixinal do sitio.  

 

Imaxe 11: Muros de pedra en Valencia do Sil. probablemente, socalcos para os viñedos 

As intervencións do grupo de Os Escarbadores nos anos 60 atoparon varias estruturas 

descritas como "circulares" e "rectangulares". Lamentabelmente non hai publicacións desas 

campañas, se ben puidemos recuperar algunhas fotografías4 que mostran a presenza no castro 

                                                           
4
 Fotografías cedidas por XXXX 
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de diversas estruturas feitas do tixolo. Estas estruturas atópanse na parte SE do castro, e 

trátase de, polo menos, cinco recintos rectangulares (medidas de 4x4 m. aproximadamente) 

seguidos construídos aproveitando a pendente. Atopáronse nun estado moi avanzado de 

deterioro e abandono.  

 

Imaxe 12: Edificio escavado en Valencia do Sil. Fotografía cedida por XXXX 

Finalmente, cabe facer mención da presenza dunha construción circular na zona SW e que 

corresponde a unha iniciativa do grupo Os Escarbadores de construír unha reprodución dunha 

casa castrexa. Actualmente encóntrase abandonada. 

4.1.5. Análise dos materiais atopados 

Os materiais atopados na prospección son moi xenéricos e de difícil adscrición cronolóxica. 

Algunhas cerámicas a torno rápido atopadas na zona das construcións de ladrillo poderían 

pertencer ao momento do uso do sitio como viñedo, sen descartar a súa posíbel cronoloxía 

romana. Outras producións a torno lento e unha peza a torno rápido con decoración de liñas 

brunidas poderían ser das fases máis antigas do sitio, si ben non se pode delimitar a súa 

cronoloxía. Cabe destacar a localización de varios fragmentos de tégula romana, que 

delimitarían una fase de ocupación do época romana ou inmediatamente post-romana no 

sitio. 
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Imaxe 13: Materiais atopados en Valencia do Sil 

A revisión do material depositado no Museo de Ourense proporcionou interesantes 

resultados. O conxunto revisado foi de 31 pezas, cuxa descrición detallamos a continuación.  

SIGLA PESO DESCRICIÓN 

CE006017/13 240 14 fragmentos de dos olas de cocción redutora de pastas 
semidepuradas de labio exvasado e volto. Decorada mediante liñas de 
brunido horizontais e verticais . 

CE006017/14 8 Fragmento de fondo vidrado melado ao interior 

CE006017/14 42 Fragmento de asa de pastas alaranxadas semidepuradas 

CE006017/14 6 Fragmento de galbo de cocción oxidante e con posíbeis restos de 
engobe 

CE006017/14 18 Fragmento de asa de cocción oxidante, pastas colo ocre pouco 
depuradas 

CE006017/14 7 Fragmento de galbo de cocción oxidante de pastas alaranxada e 
semidepurada 

CE006017/14 8 Fragmento de TSHT de posíbel fondo con engobe perdido 

CE006017/14 5 Fragmento de Terra Sigillata forma Ritt. 8 de pastas alaranxadas 
engobe vermello brillante 

CE006017/15 3 Fragmento vidrado melado ao interior con pastas alaranxadas 

CE006017/15 5 Fragmento de cerámica engobada con cocción mixta e pastas grisáceas 

CE006017/15 14 2 fragmentos de galbo de cocción oxidante e pastas semidepuradas 

CE006017/15 125 6 fragmentos de ola a torno lento, cocción mixta irregular, pastas 
ocres e pouco depuradas 
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A maioría ofrecen pouca información debido á falta de contexto se ben indican distintas fases 

do ocupación do sitio. Algunhas producións vidradas mostrarían una ocupación post-medieval. 

Dúas son as pezas máis interesantes do conxunto. A primeira é un fragmento de Terra Sigillata 

Hispánica Tardía (TSHT) correspondente a una cunca tipo Ritt. 8, moi típica dos séculos IV é V 

d.C. (CE 6017/14). A outra peza de interese é un fragmento dunha ola de gran tamaño (28 cm. 

de diámetro) realizada a torno rápido en cocción redutora con labio exvasado y engrosado con 

decoración mediante liñas brunidas verticais e horizontais. Este tipo de olas remítennos a un 

horizonte cronolóxico da segunda metade do século V e, máis probábel, no século VI d.C. co 

paralelos nos próximos xacementos de Castro Ventosa o Astorga (Paz Peralta, 2013; Tejerizo 

García y Vigil-Escalera Guirado, 2017). A priori, non hai producións que remitan a momentos 

prehistóricos, sendo todas do cronoloxías posteriores ao século IV d.C. É interesante destacar 

tamén a presenza de escouras de ferro, que mostrarían a realización de traballos de fundición 

no castro, se ben non se pode asegurar o momento ao cal pertence. 

 

Imaxe 14: Debuxo de materiais de Valencia do Sil 

As diversas informacións publicadas e as nosas entrevistas mostran a presenza dun conxunto 

de materiais no Consellería de Cultura de O Barco pertencentes ao castro de Valencia do Sil. 

Contáctamos co responsable da Consellería e, efectivamente, eses materiais están nun 

almacén do concello. Desgraciadamente, os tempos dos trámites administrativos impediron a 

posibilidade de analizarllos dentro do marco temporal deste proxecto, quedando para unha 

próxima campaña. Sabemos, con todo, que entre estes materiais había un importante 

conxunto de moedas romanas e cerámica e metais prehistóricos5. 

                                                           
5
 Entrevista realizada a Aurelio e Miguel o 25 de xaneiro de 2018 na sede do Instituto de Estudios 

Valdeorreses no Barco de Valdeorras. 
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Imaxe 15: Materiais do século V-VI d.C. de Valencia do Sil 

Únicamente pódense facer referencia aos materiais de sigillata publicados por M. Revuelta no 

seu artigo (Méndez Revuelta, 1974-1975) que mostran un pequeno conxunto de producións 

altoimperiais e outro grupo de materiais baixoimperiais. Este último componse de algúns 

fragmentos de formas de 37t e Ritterling 8, moi comúns nestes momentos. Cabe destacar un 

fragmento co posible decoración estampada que podería ser do século V ou VI d.C. 

 

Imaxe 16: Sigillata do Valencia do Sil (Méndez Revuelta, 1974-1975) 
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Cabe mencionar finalmente o descubrimento na zona de Valencia de Sil, máis non 

exactamente no castro se non posíbelmente da aldea actual, dun capitel de mármore de época 

sueva ou visigoda con decoración vexetal de estilo corintio (Rodríguez Colmenero, 1977: 79). 

Segundo J.C. Sánchez Pardo, este capitel "pertenecería quizá a una sencilla construcción 

paleocristiana o germánica en el lugar" (Sánchez Pardo, 2012: 34). 

 

Imaxe 17: Capitel atopado no entorno de Valencia do Sil (Rodríguez Colmenero, 1977) 

 

4.1.6. Conclusións 

A revisión historiográfica, material e física no castro de Valencia do Sil arroxa resultados 

interesantesAs intensas actividades vinícolas sobre o sitio, posibelmente nos momentos finais 

do século XIX e principios do XX, produciu unha alteración moi profunda das potenciais 

estruturas orixinais do castro e, polo tanto, un significativo obstáculo para o estudo das fases 

do época romana e sueva no sitio. Sen embargo, hai que mencionar que as intervencións nos 

60 e 70 lograron atopar estruturas e materiais deste momento, o que significa que parte do 

sitio arqueolóxico se conserva aínda. Non sabemos a localización exacta destas intervencións, 

pero sospeitamos que serían na parte baixa do castro, posibelmente a menos alterada. Pola 

súa parte, a revisión do material depositado o Museo mostra tres feitos importantes: en 

primeiro lugar, unha ocupación segura no sitio que podemos datar, grosso modo, entre finais 

do século IV d.C. e un momento indeterminado do século VI d.C. En segundo lugar, non 
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atopáronse, a priori, materiais que mostraran unha ocupación prehistórica do sitio, polo que 

Valencia do Sil sería unha ocupación ex novo de época baixoromana, aínda que isto sería polo 

momento unha hipótese a falta de escavacións estratigráficas no sitio. En último lugar, a 

presenza de materiais xenéricos que, tamén a modo de hipótese, sinalaría unha ocupación 

medieval o post-medieval do sitio e anterior a implantación do viñedo. 

4.2. Santa María de Mones (Petín, Ourense) 

4.2.1. Localización e situación actual do xacemento 

O xacemento de Santa María de Mones forma parte da parroquia homónima do concello de 

Petín. Está situada na ribeira sur do río Sil, que discorre a escasos metros. O castro, e a igrexa 

que se atopa na súa croa, está situado noutro esporón da mesma formación xeolóxica que 

Valencia do Sil, que se sitúa a 3,2 km. en dirección NL. As coordenadas do sitio serían (UTM 

ETRS89; Fuso 29): X= 655680; Y= 4693493 e con una asnm. de 409 m. 

 

Imaxe 18: Localización do sitio de Santa María de Mones 

O sitio está moi alterado pola instalación de viñedos tanto en la parte central da croa -aquela 

superficie que non está ocupada pola igrexa- e dos seus arredores. A comparación coa 

fotografía aérea do voo americano mostra que este proceso tivo moita incidencia na segunda 

metade do século XX. Fronte ao caso de Valencia do Sil, por exemplo, o terreo preséntase 
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moito máis chairo, o que podería indicar unha menor incidencia sobre as estruturas máis 

antigas. Isto provocou, con todo, a desaparición a nivel superficial das arquitecturas 

relacionadas co castro, como é a potencial muralla orixinal ou estruturas domésticas. 

 

Imaxe 19: Viñedos no entorno da igrexa de Santa María de Mones 

4.2.2. Fontes escritas 

Hai moi pouca información documental sobre o sitio. En concreto, puidéronse atopar algunhas 

referencias a "Mones", a primeira delas datada no ano 1187 no mesmo documento que 

menciona Valencia do Sil (ed. Recuero Astray et al., 2000: 310-311, d. 236). Na colección 

Montederramo, no ano 1285, localizouse unha mención a unha doazón de Maior Sánchez ao 

abade de Motederramo e ao seu mosteiro das súas posesións no entorno de Petín, facendo 

mención a presenza da igrexa6. A última aparición atopada data do ano 1783, dentro dun 

preito de Juan Clemente Feijóo "residente en la feligresía de Santa María de Mones"7. Cabe 

destacar tamén a descrición realizada por Madoz no seu Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España (1845-1850), na entrada de Mones, que reproducimos a continuación: 

                                                           
6
 eu, Mayor, Ssánchez, con meus / ffillos Vasco Pérez et Constança Pérez, vendemos et outorgamos / a 

uós, don frrey Gil, abbade de Monte de Rramo, et ao conuento dese / mijsmo lugar, para senpre, todo 

quanto herdamento nós auemos en / Pitín, que jaz su sino de Santa María de Mones (ed. Lorenzo, 2016, 

vol. I: 618-619, d. 454) 
7
 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sala de hijosdalgo, Caja 1165, 53. 
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Mones (Santa María). Feligresía en la provincia de Orense (11 leguas), partido judicial de 

Valdeorras (2 1/2), dióc de Astorga (18), ayuntamiento de Petín (1/4). Situación en una 

colina inmediata al r. Sil, donde la combaten principalmente los aires del S. y 0.: las 

enfermedades más comunes son tercianas y dolores de costado. Tiene 90 Casas repartidas 

en el 1. de su nombre y en los de Carvallal, Castrofoga, San Payo y Porto, y 1 escuela de 

primeras letras, frecuentada por indeterminado número de niños de ambos sexos. La 

iglesia parroquial (Santa Maria), de la cual es aneja la de Santiago de Petin, se halla servida 

por 1 cura de término y patronato laical; hay también 2 ermitas dedicadas a Santa Polonia 

y Santa Eufemia en los I. de Carvallal y San Payo; en una colina cerca de la iglesia existe el 

cementerio. Confina el Term. N. r. Sil; E. y S. San Miguel de Mones, y O. Petin. En la colina, 

sobre la cual existe la iglesia, hay vestigios y ruinas de un grande y ant. edificio que se 

presumía fue convento de templarios, por lo que indicaba la construcción de la iglesia; 

pero habiéndose practicado recientemente escavaciones, se han encontrado sepulcros, 

y entre los escombros monedas de cobre de los emperadores Claudio y Galieno. No 

cruza por esta feligresía otro r. que el mencionado Sil, el cual la separa por el N. de la parr. 

de San Esteban de la Rúa; y un pequeño arroyo que la divide de la de Correjanes y nace en 

las alturas inmediatas. El Terreno, en general, es de mala calidad, á escepcion de algunos 

pequeños llanos, comprendiendo también algunos sotos de castaños y pocos prados 

naturales de superior calidad, que hace más de un siglo han sido beneficiadas en virtud de 

real cédula y con grandes prerogativas a favor de unos empresarios franceses que dieron 

por fin en quiebra: en los años pasados se han denunciado algunas, y especialmente la 

titulada la Peregrina, en la que se reconocía el mineral en varias formas, pero 

particularmente el cobre nativo se presentaba en grupos de libras en la misma superficie, 

y tan puro el metal, que a la primera fundición ya podía tirarse al martillo; sin embargo, 

por el poco genio minero en el país y falta de capitales ha sido otra vez abandonada. Los 

Caminos son locales y malos. El Correo se recibe de la cartería de la Rúa. Proo.: vino de 

mediana calidad, algún centeno y maíz, patatas, castañas y yerbas de pasto, siendo la 

principal cosecha la de vino: se cría poco ganado lanar, alguna caza de perdices, y pesca de 

anguilas, truchas y otros peces, IND.: la agricultura y molinos harineros que solamente 

muelen en el invierno, Pobl.: 86 vea, 420 alm, Contr.: con su ayuntamiento (o subrayado é 

nostro). 

4.2.3. Historiografía 

Non temos constancia de que no sitio de Santa María de Mones non houbera intervencións 

arqueolóxicas previas. Sen embargo, o sitio ha sido obxecto reiterado de espolios polo menos 

dende o século XIX até hoxe como mostra a descrición de Madoz e o conxunto de obxectos 

depositados no Museo de Ourense. 
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4.2.4. Descrición do sitio 

Durante a nosa prospección unicamente foron documentados  algúns restos de muros de 

pedra local na parte oeste da croa, mais que parecen estar relacionados cos socalcos para a  

instalación das viñas. A análise do terreo e das fotografías aéreas mostra a presenza dunha 

croa de 2,8 has. e unha potencial antecroa na zona NL de 1,1 has., facendo un total de 3,7 has. 

de extensión para o xacemento.  

 

Imaxe 20: Propuesta planimétrica do sitio de Santa María de Mones 

O elemento máis significativo do sitio é, sen dúbida, a igrexa de Santa María de Mones.  O 

acceso á parte superior do outeiro nos dirixe directamente a esta. A igrexa componse de tres 

corpos: a nave principal co accesos polo SW e S, unha galería porticada ao sur, e un anexo ao 

norte, posíbelmente unha sancristía8. A xulgar pola documentación escrita, a igrexa ten unha 

orixe románica, máis non parece conservar paramentos dese momento na actualidade. A 

portada principal ten unha fábrica claramente barroca, seguramente do século XVII ou XVIII. Á 

                                                           
8
 Non tivemos a oportunidade de visitar a igrexa polo interior para confirmar esta posibilidade. 
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portada encóstase o resto da igrexa nunha outra fase construtiva, claramente diferenciábel 

polos materiais utilizados. É moi posíbel que parte da actual construción da igrexa reempregue 

materiais antigos.  

 

Imaxe 21: Portada da igrexa de Santa María de Mones 
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Imaxe 22: Diferentes fases construtivas da igrexa de Santa María de Mones 

Por exemplo na súa parede sur, nun perpiaño granítico localízanse uns gravados, que son 

identificados como pertencentes a un xogo tipo alquerque ou “tres en raia”. A existencia deste 

gravado nos fai pensar que este perpiaño foi reempregado dende a súa posición orixinal até a 

actual (Costas Goberna y Hidalgo Cuñarro, 1997). 

 

Imaxe 23: Xogo de alquerque atopado no muro sur da igrexa de Santa María de Mones 
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4.2.5. Análise dos materiais atopados 

A prospección intensiva deu como resultado a localización dun pequeno conxunto de materiais 

que se deixaron no sitio trala súa documentación. Ademais de varios fragmentos de tégula 

romana, atopáronse varios fragmentos de cerámica oxidante ou de cocción mixta a torno moi 

xenéricos. A peza máis significativa localizada foron tres fragmentos de Terra Sigillata lista da 

forma Hisp. 27. Esta é unha das formas abertas máis correntes de sigillata hispánica que xorde 

como imitación da forma de sigillata sudgálica, e caracterizada pola presenza de unha entrada 

no pescozo en forma de cazoleta, seguramente para a recepción dunha tapadeira. A cronoloxía 

desta forma é moi larga, cubrindo un período entre finais do século II d.C. e finais do século IV 

d.C. (Bustamante Álvarez, 2013-2014). 

 

Imaxe 24: Debuxo de materiais de Santa María de Mones 

No Museo de Ourense puidéronse revisar un pequeno conxunto de seis cerámicas asociadas o 

sitio cuxa descrición detallamos na táboa seguinte: 

SIGLA PESO DESCRICIÓN 

CE006015/157 70 2 fragmentos de asa, de formas distintas. Unha delas é de pasta depurada e 
de cocción oxidante. A outra é de cocción irregular e pasta pouco depurada. 

CE006015/162 4 Fragmento de TSHT forma Ritt. 8 

CE006015/181 9 Fragmento de cerámica esmaltada (banco amarelento) con decoración 
pintada de cor ocre 

CE006015/183 10 Fragmento de cerámica a torno de cocción redutora e pastas semidepuradas 
con moita mica prateada. Posíbel forma cerrada. 
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CE006015/184 8 Borde de xerro de cocción mixta e pastas semidepuradas con moita mica 
prateada 

 

A peza máis significativa sería un borde de Terra Sigillata Hispánica Tardía de forma Ritt. 8, que 

mostraría unha potencial ocupación do sitio diante os séculos IV e ata a primeira metade do 

século V d.C. Do mesmo xeito que en Valencia do Sil é relevante destacar a ausencia de 

materiais de cronoloxía prehistórica tanto no material atopado en prospección como no 

material recollido no museo, o que descartaría, polo momento, a presenza dunha fase neste 

momento e unha primeira ocupación no sitio na época romana. 

 

Imaxe 25: Materiais cerámicos atopados no sitio de Santa María de Mones 

Destes fondos tamén revisamos un número moi significativo de moedas asociadas ao sitio, 

cerca de 200. Non puidemos facer una documentación exhaustiva do conxunto por falta de 

tempo nesta visita. Sen embargo, recoñecemos entre elas un amplo conxunto de moedas de 

época romana que incluían emisións de Gordiano III (238-244), Decio (249-251) e unha posíbel 

moeda de Magnencio (350-353) ás que habería que engadir as mencionadas por Madoz de 

Galieno (253-268) e Claudio (entendemos que Claudio II polo contexto das outras moedas; 

268-270). Tamén foron recoñecidas algunhas moedas de época medieval de cronoloxía 

dubidosa, moedas reseladas do século XVI, emisións de Alfonso XII (1877), Isabel II (1868) e, 
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como curiosidade, unha moeda do rei italiano Vittorio Emanuele II (1861-1878). A procedencia 

do conxunto é moi incerta e procedente, sen dúbida, de reiterados espolios de detectoristas 

no entorno do sitio. Isto implica que non se poida afirmar con seguridade que as moedas sexan 

do contexto do castro, si ben tampouco se pode descartar. 

 

Imaxe 26: Moeda romana atopada no entorno do castro de Santa María de Mones 

Cabe destacar, da mesma maneira que en Valencia do Sil, o achado de varios elementos 

ornamentais no área próxima ao castro. En concreto, trátase de unha pilastra con decoración 

"visigotica" reempregada como lumieira nunha casa de Petín; dous capiteis insertos en 

diversas edificacións da aldea; e, finalmente, un fragmento de cancel de mármore, 

reempregado na actual igrexa do castro (Rodríguez Colmenero, 1977: 79). Todos estes 

elementos mostrarían a presenza dun edificio de culto nas proximidades do castro de Santa 

María, máis non necesariamente na croa do sitio. 
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Imaxe 27: Dintel reutilizado nunha vivenda de Petín (Rodríguez Colmenero, 1977) 

 

Imaxe 28: Cancel de tipo visigótico atopado na igrexa de Santa María de Mones 
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4.2.6. Conclusións 

O castro de Santa María de Mones móstrase como un sitio moi interesante e con evidencias 

dunha longa secuencia cronolóxica. A primeira ocupación, a tenor dos materiais analizados, 

parece producirse en época romana, moi probábelmente diante o século IV d.C. sen poder 

descartar a probábel dunha ocupación xa dende o século III d.C. É tamén moi probable que 

esta primeira ocupación continuase até o século V o VI d.C., aínda que as evidencias son moi 

escasas polo momento. A ocupación medieval é moi clara a partir do século XII, cando temos a 

primeira mención documental do sitio, e, grazas á significativa colección de moedas, sen 

momentos de abandono da ocupación do sitio ata a actualidade.  

Lamentabelmente, as ocupacións máis recentes, materializadas na instalación dos viñedos na 

croa do sitio e a presenza do cemiterio da parroquia, produciron unha moi imporante 

alteración do castro. Unicamente os paramentos localizados na zona oeste poderían pertencer 

aos momentos máis antigos do castro, máis a alteración do terreo fai moi difícil confirmar esta 

hipótese. Alteracións que tamén facen difícil, máis non imposíbel, a conservación de outras 

estruturas arqueolóxicas das fases máis antigas. 

 

4.3. Formigueiros (Samos, Lugo) 

4.3.1. Localización e situación actual do xacemento 

O castro de Formigueiros é un dos sitios máis coñecidos da historiografía sobre os castros 

tardíos na antiga Gallaecia. O xacemento localízase no límite dos concellos de Sarria e O Incio, 

encravado nun pequeno cumio no estremo occidental da Serra do Édramo, a 795 msnm e nas 

coordenadas (UTM ETRS 89; Fuso 29): X= 643753; Y= 4704751. Esta serra separa ás concas 

fluviais do Val do Sarria e do Val do Mao e na dirección NW atópase un importante manancial 

de auga, "a fonte da moura", do que se abastecería o sitio. A litoloxía da zona componse 

principalmente de lousa da chamada Serie Vilalba, de orixe Precámbrico. 
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Imaxe 29: Fotografía aérea do sitio de Forgmigueiros 

4.3.2. Fontes escritas 

Formigueiros conta con unha abundante cantidade de fontes que fan referencia á súa 

contorna, como vimos anteriormente. Máis aínda, entre as fontes documéntase un pequeno 

conxunto de referencias específicas ao castro de Formigueiros. A primeira referencia data de 

1031, no contexto dunha doazón e mencionado como "castro de Formigarios"9. As referencias 

repítense noutros documentos do século XI d.C., preitos e doazóns, xa sexa como "castrum de 

Formicarios"10 ou como "castro Formicarios"11. En todas estas referencias o castro aparece 

                                                           
9
 Concedimus villam suam propriam ipsius Vimarani, quam ille habuit de patre suo Daniele et de avo suo 

Guto sive et de suo comparato et de suo ganato, ipsa villa prenominata ubi dicunt, Castilion, territorio 

Humano prope aula Sancte Maria de Revorio. (...). Ipsa villa per suos terminos et locos antiquos 

quomodo concludit per terminos de Aqua Levata et per Piornedo et inde per castro de Formigarios et 

inde per lagona de monte Mocoso et inde per termino de Monte Agudo (ed. Lucas Álvarez, 1986: 243-

245, d. 103). 
10

 Dono atque concedo suprataxate ecclesie vestre et monasterio samonensi villam vocabulo Teimoy per 

suos terminos et locos antiquos, id est: per castrum de Formicarios, et inde per Barrarios de Cornias, et 

inde per illa lagona de Monte Ocaso, per Ponte Lausata, et inde per Sizan, et inde per Valle Goffo, et 

inde per termios de sancta Maria de Revorio, et inde per Petrauzos, et inde per Monte Mediano, et inde 

per termios de sancta Maria de Onitio, et inde per Lavella, et inde per Equa longa, et inde per ipso 

arrogio de Pontito, et inde per bovia de Vilar, et inde per Felgarias, quomodo se concludit ipsa villa iam 

dicta per suos terminos. Et est ipsa villa vocabulo Teymoi in territorio Gallecie, in valle Homano, rivulo 

discurrente Homano, subtus monte Eira Castro; (ed. Lucas Álvarez, 1986: 309-310, d. 147) e cum multis 
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como un delimitador xeográfico, mostrando con isto a súa importancia simbólica e física na 

articulación de territorio.  

En documentos do século XI e XII d.C. aparece a referencia repetida a una igrexa de "Sancti 

Iacobi de Formigueiros"12, como se chamaría a parroquia en adiante. A localización desta 

igrexa es dubidosa, sendo o máis probábel que fora no entorno da actual vila, sen ningunha 

relación co castro.  

4.3.3. Historiografía 

Formigueiros está incluído dende 1988 no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da 

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural como consecuencia duns traballos de prospección no 

territorio. Nestes momentos xa estaban á vista varios paramentos das estruturas domésticas, 

resultado de distintas escavacións clandestinas. En concreto, atopáronse tres catas distribuídas 

polo sitio, o que demostra o coñecemento do sitio previo ás intervencións arqueolóxicas. A 

primeira destas produciuse en 1993, a cargo de J.R. Dorribo Cao y que afectaron "a zona dos 

xacementos onde se produciron "violacións" ou "intervencións clandestinas"" (Dorribo Cao, 

1995). Realizáronse 3 catas na croa, onde se atoparon distintas estancias domésticas, e unha 

limpeza da muralla que mostrou a súa composición a base de xisto local en bloques 

rectangulares de pequeno e mediano tamaño. Nesta campaña atopouse tamén algúns 

materiais que mostraban a ocupación "tardía" do castro. 

                                                                                                                                                                          
sapientibus et precessertunt ad illum episcopum et ad Eita Gosendiz et posuerunt pedes ad illam arcam 

super Montam, et inde ad illam arcam super Zaon que dicunt Samanega, et inde per illo fontano sub [...], 

et inde in prono per illam aquam usque in sanctum Vincentium de Toldanos, et inde in directo ad illam 

petram de Calvor et concludit intus sanctum Laurentium cum aiacentiis suis, et inde per illam costam 

inter Castellum et Varzenola, et inde per aquam de Sarambelo discurrentem, et inde per aquam de [ ] et 

inde per illam lagonam super Guisali et inde per Cornias inter castrum de Formicarios et montem 

Occosum, et inde tras Covas de Humano ubi saccant vena ferrea et concludit illas intro se, et inde ad 

aquam de Humano ubi invenerunt petram fixam antiquam, et inde iuxta sanctam Mariam de Revoiro XV 

passos huc et inde ad illam scriptam spuer Onitio, et inde ad fogium Lupalem et figunt se in Eira Patron 

et invenerunt illas petras fixas veridicas et illos testamentos et concluserunt ipsum monasterium de 

Varzena et illam eclesiam de sancta Maria de Lier et alias hereditates intus, (ed. Lucas Álvarez, 1986: 66-

68, d. 4). 
11

 Et est ipsa ecclesia terminata sicut determinat per terminos antiquos, id est: per terminos de 

Veremudi, per castro Papiti, per sancto Petro de Froian, per sancto Cosme, per castro Eilani, per 

Ceseirola, per Castrocan, per castro Formicarios, per rivulum de Humano (ed. Lucas Álvarez, 1986: 300-

302, d. 140). 
12

 Por exemplo en 1175: ecclesiam Sancte Marthe de Castrocan, ecclesiam Sancti Iacobi de Formigueros, 

ecclesiam Sancte Marie de Sonidi, ecclesiam Sancti Martini de Froian (ed. Lucas Álvarez, 1986: 153-157, 

d. 57). 
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Imaxe 30: Escavación da "casa A" en Formigueiros (Dorribo Cao, 1995) 

Entre os anos 2006 e 2010 tiveron lugar outras intervencións na croa do castro, baixo a 

dirección do arqueólogo G. Meijide Cameselle (G. Meijide Cameselle, 2009; Gonzalo Meijide 

Cameselle, 2009b; Meijide Cameselle, 2010). A escavación centrouse na parte suroeste da croa 

e deixou ao descuberto unha ducia de estruturas domésticas de formatos circulares, 

rectangulares e rectangulares con esquinas redondeadas, moi típicas da edilicia do noroeste 

peninsular durante a Prehistoria Recente e a época romana (Ayán Vila, 2012). Destacan, pola 

súa singularidade, un conxunto de lousas co gravados zoomorfos e simbólicos atopadas no 

pavimento do espazo fora das estruturas e tamén dentro dalgunhas delas que foron obxecto 

dunha análise particular (Gonzalo Meijide Cameselle, 2009a). Estas intervencións tamén 

actuaron sobre un fragmento do muro principal do castro. A limpeza deixo a vista un muro de 

pedra de entre 2,30 e 2,50 metros de altura. 
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Imaxe 31: Muro perimetral restaurado de Formigueiros 

4.3.4. Descrición do sitio 

A croa ten unha extensión duns 2000 m2, mentres que a extensión total do xacemento é 

aproximadamente dunhas 6 has. A entrada principal no castro situase no parte noroeste da 

croa e descende nesa dirección. Todo o conxunto está rodeado por varias liñas de foxos e 

parapetos que compoñen un conxunto de hasta tres recintos "amurallados". 
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Imaxe 32: Propuesta planimétrica de Formigueiros 

Un dos elementos máis interesantes do castro é a presenza de diversas fases de ocupación. Xa 

a estratigrafía demostraba a superposición de distintas estruturas que sinalaban a presenza de, 

polo menos, tres fases distintas no sitio. A proposta derivada do estudo da cultura material 

divide a ocupación do sitio en dos grandes fases (Rey Castiñeira et al., 2010): 

 Fase I (ss. VIII/V a.C-I d.C.) con dúas subfases 
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o Fase 1a: asociado a uns buratos de poste atopados baixo as estruturas de 

pedra no parte sur do xacemento. Procedente dun depósito dun burato de 

poste, realizouse unha datación radiocarbónica (FOR.MO-09) que mostro unha 

datación centrada no século V a.C. (Rey Castiñeira et al., 2010). 

o Fase 1b: reurbanización do sitio no cambio de era. O abandono produciríase a 

metade do século I d.C. Para esta fase realizouse unha outra datación 

radiocarbónica dunha "mostra de carbón situado case directamente sobre o 

pavimento da canella, na saída da casa A" que deron unha datación (a 2 

sigmas) situada entre o 60-220 d.C. (Rey Castiñeira et al., 2010). 

 Fase II (período tardorromano/Alta Idade Media): unha serie de estruturas de "peor 

calidade" construíronse sobre os derrubes das antigas vivendas e da muralla. Algunhas 

destas estruturas foron desmontadas diante os traballos de restauración que tiveron 

lugar no ano 2010 (Terra-Arqueos, 2010). 

As nosas investigacións sobre o castro de Formigueiros tiveron catro obxectivos 

complementarios. En primeiro lugar, a realización dun voo dron que permitise ter unha mellor 

cartografía do xacemento (Anexo III). En segundo lugar, a partir desta cartografía e do estudo 

das anteriores planimetrías, realizar unha nova proposta de planimetría completa do sitio, 

actualmente inédita. En terceiro lugar, o tratamento e posterior análise das imaxes dron para 

ter unha mellor aproximación ao contexto estrutural do castro e a seus elementos 

constitutivos. En último lugar, a revisión do material cerámico proveniente das escavacións 

que, a partir dos avances no estudo da cerámica de época tardoimperial e sueva (Vigil-Escalera 

y Quirós Castillo, 2016), puidese propoñer unha secuencia do xacemento máis axustada para a 

súa ocupación tardía. 
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Imaxe 33: Planimetría das escavacións en Formigueiros 

As análises permiten describir con certo detalle a composición estrutural do xacemento e 

complementar as descricións feitas ata agora de J.R. Dorribo Cao e G. Meijide. O recinto está 

rodeado por un gran foso perimetral duns 405 m. aproximadamente, que encerra un espazo 

total dunhas 1,2 hectáreas coa entrada orixinal, como xa foi mencionado, na parte noroeste do 

sitio. Un segundo foso se sitúa no resto de contorno, nas zonas norte, nordés e sur, de acceso 

xa complicado de por si pola presenza de fortes pendentes antes de chegar ao recinto 

amurallado. Na parte nordés é posíbel distinguir a presenza de máis liñas de foxos e parapetos, 

ata catro distintas, si ben non se descarta a posibilidade de que foran aterrazamentos para 

espazos de cultivo, como poderían ser outras foxos na parte sur do sitio. Sería moi interesante 

a realización no futuro de estudios de arqueoloxía agraria nestes espazos para distinguir a 

funcionalidade concreta das foxas, como se ha feito en outras partes da península ibérica 

(Kirchner, 2010). 
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Imaxe 34: Análise do relieve de Formigueiros a partir do voo dron (ver anexo III) 

O antecastro encóntrase dividido pola metade pola entrada e rodeado de unha posíbel muralla 

e de parte do primeira liña do foxo. En total, o antecastro ten un perímetro de 180 m. e unha 

área de 1700 m2. A través das imaxes do dron obsérvanse algunhas irregularidades, sobre todo 

na parte sur, que poderían corresponder aos restos de muros de estruturas fóra da croa. A 

croa estaría rodeada por completo pola muralla principal do sitio, aínda que só á vista no 

sector escavado no suroeste. Esta muralla tería un perímetro total de 220 m. e rodearía un 

espazo de 3200 m2. No total da área de ocupación do castro intra-murallas sería duns 4900 m2. 

Como as escavacións deixaron á vista, as estruturas domésticas ocuparían de forma extensa e 
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mesturada o castro polo que cabería pensar que estas se estenderían por todo o recinto 

interior. As distintas imaxes do voo dron permiten intuír algunhas estruturas distribuídas por 

toda a croa. 

Paralelamente, e a partir do voo dron, do estudo das diferentes planimetrías realizadas do 

xacemento, e de o análise da secuencia muraria das estruturas exhumadas, púidose facer una 

nova proposta planimétrica do sitio. Como xa comentaron os escavadores, en Formigueiros 

pódense diferenciar hasta tres, o incluso catro momentos construtivos, mostrados pola 

superposición de edificios na secuencia. O primeiro destes momentos correspondería aos 

buracos de poste documentados na parte sur do sitio, que podería corresponder, máis non 

necesariamente, a mesma fase que o edificio circular no centro do xacemento, en posición 

estratigráfica anterior aos edificios cuadrangulares13. A seguinte fase construtiva 

correspondería ao conxunto de sete estruturas cuadrangulares de esquinas redondeadas, tres 

delas con dos módulos separados e catro unimodulares. Finalmente, a secuencia construtiva 

máis moderna do sitio correspondería aos edificios de mala factura descritos na parte oeste do 

sitio e por encima do derrubo da muralla e, como hipótese, contemporáneos ao gran edificio 

cuadrangular do sur do sitio.  

                                                           
13

 Se ben a reconstrución actual do xacemento mostra o edificio circular por encima da construción 

cuadrangular adxacente, as planimetrías da escavación mostran claramente que esta relación no 

momento da escavación era ao revés (G. Meijide Cameselle, 2009; Meijide Cameselle, 2010) 
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Imaxe 35: Superposición de edificios en Formigueiros, mostrando a presenza de, ao menos, tres fases 

de ocupación 

4.3.5. Análise dos materiais atopados 

Diante os nosos traballos no castro non atopamos ningún material arqueolóxico salvo algúns 

fragmentos illados de material construtivo. En cambio, puidemos facer una revisión en xaneiro 

de 2018 dos materiais depositados no almacén do Museo do Castro de Viladonga, situado en 

Lugo. Esta revisión tiña como obxectivo facer una revisión da secuencia proposta en anteriores 

traballos e particularizar a presenza de materiais romanos e medievais para delimitar as fases 

máis tardías do sitio. 
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Imaxe 36: Materiais de cadenas prehistóricas do sitio de Formigueiros 

Esta revisión, sen embargo, deu resultados negativos para os obxectivos marcados neste 

proxecto en canto que mostraron a ausencia de materiais cerámicos posteriores ao século I 

d.C. A revisión, cunha metodoloxía xa desenvolvida noutros contextos similares (Tejerizo 

García, 2016), consistiu nun análise macroscópico do total de fragmentos cerámicos 

depositados (un total de 4316) (Rey Castiñeira, 2010) e a súa diferenciación por producións e 

adscrición cronolóxica de ditas producións, non podéndose facer por adscrición 

estratigráfica14.Como xa destacaron os autores da anterior revisión practicamente todo o 

material revisado corresponde a cadeas tecnolóxicas de cronoloxía prehistórica salvo un 

pequeno conxunto de materiais posteriores, clasificados de forma xenérica como "romanos" 

(Rey Castiñeira, 2010). Foron estes materiais os que centraron os nosos análises para 

determinar a ocupación máis moderna, polo menos en función dos materiais depositados no 

museo. 

                                                           
14

 Desgraciadamente a análise foi moi parcial debido á ausencia dos informes e inventarios de 

escavación que permitiran correlacionar os materiais con unha estratigrafía específica. Ademais, tras o 

último estudo decidiuse almacenar a cerámica por tipoloxía e formas en vez de por estratos e xuntar 

todas as campañas nun mesmo inventario, tampouco dispoñíbel no momento de facer esta revisión, o 

que imposibilita a aplicación da metodoloxía proposta. 
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Imaxe 37: Materiais "romanos" do sitio de Formigueiros. Estes son os materiais máis recentes 

depositados no Museo. 

O pequeno conxunto de materiais dentro de esta clasificación componse de producións 

oxidantes de cerámica común romana pouco depurada, algúns fragmentos engobados e 

tamén un fragmento da base dunha ánfora de tipoloxía difícil de definir. Os fragmentos 

engobados son os máis interesantes a la hora de definir una cronoloxía para a última 

ocupación do castro. En concreto, trátase de fragmentos engobados unicamente pola cara 

interior, deixando a cara exterior con coccións reductoras e decoración brunida, característica 

moi típica das primeiras producións engobadas lucenses de época julio-claudia adoptadas 

polas comunidades indíxenas (Alcorta Irastorza y Bartolomé Abraira, 2012: 703). As pezas FOR-

07-797 e FOR-08-528, engobadas só polo interior máis con formas claramente de adscrición 

romana, mostrarían este momento de transición nos momentos da conquista romana do área 

lucense e a mestura entre as producións cerámicas de tradición indíxena e as novas formas 

romanas. A presenza de este tipo de producións como as máis modernas localizadas no 

conxunto analizado e a ausencia total de fragmentos de sigillata15 lévanos a propoñer os 

últimos momentos de ocupación "antiga" en Formigueiros na metade do século I d.C., sen 

                                                           
15

 Na análise da cultura material de Formigueiros menciónase a presenza dun fragmento de Terra 

sigillata Itálica  (Rey Castiñeira et al., 2010). Sen embargo, non puido ser recoñecido no conxunto 

revisado. Con todo, a presenza dun único fragmento de TSI non contradiría a proposta. 
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evidencias de ocupacións posteriores, polo menos a nivel cerámico. Este momento de 

abandono sería coincidente coa moeda de Tiberio documentada (14-37 d.C.) (Rey Castiñeira et 

al., 2010). Dito de outra maneira, non hai evidencias materiais da fase II proposta nos traballos 

anteriores. 

 

Imaxe 38: Debuxo de materiais do sitio de Formigueiros 

Isto produce dúas contradicións importantes. A primeira fas referencia as mencións de 

materiais romanos, "sigillatas" e outras cerámicas posteriores ao século I d.C. En realidade, 

todas estas referencias baséanse na publicación de J.R. Dorribo dun pequeno vaso con 

decoración estampillada que el data en época paleocristiá (séculos V e VI d.C.) polos paralelos 

coñecidos nese momento (Dorribo Cao, 1995: 22). Por desgraza, a localización destes materiais 

é actualmente descoñecida16 e non foi posíbel facer un análise detallado da peza. Con todo, o 

estado do coñecemento da cerámica dos séculos V e VI d.C. na actualidade permítenos afirmar 

a ausencia de paralelos para esta forma en todo el norte peninsular. Máis aínda, a decoración 

                                                           
16

 Polo menos foi a información recibida no Museo de Lugo. 
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da peza es moi similar ás decoracións analizadas das últimas campañas de escavación (Rey 

Castiñeira, 2010) e similares a outras producións de rexións próximas (González Ruibal, 2006-

2007: 436-490). Estes dados e a ausencia de conxuntos significativos de materiais asociados 

aos séculos V e VI d.C., sobre todo a ausencia de TSHT17, lévanos a pensar que esta peza é de 

época prehistórica e, polo tanto, o error nas referencias a materiais posteriores ao século I d.C. 

 

 

Imaxe 39: Cerámica clasificada como "paleocristiá" por  J.R. Dorribo Cao 

A outra contradición desta hipótese derivada de nosa revisión é coa secuencia estratigráfica e 

muraria efectivamente documentada no sitio. Como mostraron as escavacións, en 

Formigueiros puidéronse rexistrar, polo menos, tres, e incluso catro, fases construtivas 

distintas. As tres primeiras xa foron postas en relación coas fases prehistóricas do sitio mentres 

que a última, coa presenza de varias estruturas por encima do nivel de derrubo da muralla, foi 

interpretada como pertencente á fase II da secuencia, de cronoloxía tardorromana ou 

altomedieval. Sen embargo, a ausencia de materiais arqueolóxicos asociados a estas 

                                                           
17

 J.R. Dorribo fai unha referencia a este feito da ausencia de TSHT no conxunto: "Por agora, hai unha 

ausencia total de cerámicas importadas, como puidesen ser "Terras Sigillatas" ou ben cerámicas de 

paredes finas. Este feito pódese explicar en parte porque as intervidas corresponderon a zonas con 

violacións clandestinas, e por averiguacións efectuadas sabemos que moitas pezas que chamaron o 

interese dos furtivos foron sacadas do lugar, e nalgún caso óusenos dalgunha pequena escultura 

realizada en granito, unha pedra non local na zona que ocupa o castro" (Dorribo Cao, 1995: 22). As 

escavacións posteriores mostraron que esta ausencia de sigillata non era puntual senón estrutural. 
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cronoloxías lévanos a propoñer a hipótese de que estas estruturas son aínda posteriores á 

época medieval, posíbelmente modernas o contemporáneas. Esta hipótese, con todo, e con os 

dados actualmente dispoñíbeis, non se pode confirmar e expón a dubida, a resolver en 

próximos traballos arqueolóxicos, da súa funcionalidade nas cronoloxías propostas.  

4.3.6. Conclusións 

Os nosos traballos sobre o castro de Formigueiros mostraron resultados tanto negativos como 

positivos. Dentro dos aspectos negativos, nosa revisión da secuencia estratigráfica e a análise 

do material cerámico levounos a conclusión de que a última fase "antiga" do xacemento 

termina aproximadamente, a mediados do século I d.C. e, polo tanto, de que non houbo 

ocupación tardorromana o sueva no castro de Formigueiros, cuxa secuencia limítase a la fase I 

proposta nos traballos anteriores (Rey Castiñeira et al., 2010). Con todo, a presenza de unha 

fase claramente posterior á esta ocupación que finaliza no século I d.C., mostrada pola 

secuencia muraria máis non por material asociado, lévanos a hipótese de que en Formigueiros 

houbo unha ocupación posmedieval de natureza aínda descoñecida. 

 

Imaxe 40: Fotografía do voo dron de Formigueiros 

Este, sen embargo, abre novas vías de investigación sobre o papel de Formigueiros na 

articulación de territorio na época prehistórica, os cambios producidos pola introdución do 
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poder romano e a utilización dos castros en momentos posmedievais. Por outra banda, o voo 

dron e a reconstrución planimétrica permitiu un novo acercamento a configuración interna 

dun dos castros máis significativos no interior da Gallaecia. 

 

4.4. O Castrelo de Proendos (Sober, Lugo) 

4.4.1. Localización e situación actual do xacemento 

A parroquia de Santa María de Proendos localízase nunha chaira elevada situada entre o río Sil 

e o río Cabe. Nesta planicie, no seu extremo suroeste sitúase un pequeno outeiro onde se sitúa 

o Castrelo de Proendos. Nas fichas de catalogación previas (GA27059005) informan que, por 

mor da vexetación, non se pode caracterizar. 

 

Imaxe 41: Fotografía aérea do sitio de Castrelo de Proendos 

4.4.2. Fontes escritas 

As fontes escritas referidas a Proendos son relativamente abundantes en comparación con 

outros dos sitios estudados dado que o topónimo fai referencia a unha parroquia xa 

constituída no século XII d.C. Así parece sinalar os documentos máis antigos do mosteiro de 

Santo Estevo de Ribas de Sil, propietario da igrexa antes do ano 1218 (ed. Duro Peña, 1977: 

262-263, doc. 17), pertenza que ficaría confirmada polo papa Inocencio IV en 1247 (ed. Duro 
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Peña, 1977: 280-282, doc. 44). Porén, non hai referencias explícitas na documentación escrita 

ao castro, centrándose nas posesións do mosteiro e na súa compra-venda ou doazón por parte 

de diversos señores da zona entre os séculos XIII e XV d.C. 

4.4.3. Historiografía 

No castro (ou Castrelo, como marca o topónimo local) de Proendos, como tal, non foi obxecto 

de estudos ou escavacións arqueolóxicas. Sen embargo, a localización de una posíbel 

necrópole romana no entorno da actual igrexa de Santa María, fora do entorno do castro, e 

publicada por M. Vázquez Seijas nos anos 40 fixo que Proendos fora incluído como un posible 

castro con ocupación tardía e con outra posíbel ocupación medieval (Lovelle y López Quiroga, 

2000; Sánchez Pardo, 2012) e incluso una das posíbeis ubicacións do Castro Dactonio, encrave 

da tribo dos Lemavos segundo Ptolomeo18. As prospecións posteriores completaron o mapa de 

xacementos localizados en Proendos máis non púidose atopar evidencias arqueolóxicas no 

entorno do castro, actualmente a monte e cheo de vexetación. 

                                                           
18

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/panton/2015/04/11/tres-posibles-solares-castro-

dactonio-unidos-abandono/0003_201504M11C3991.htm 
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Imaxe 42: Materiais atopados na necrópole de época romana en Proendos (Fernández Llano, 1977) 

4.4.4. Descrición do sitio 

Na nosa visita atopamos o lugar onde se sitúa o castro ocupado, pola súa beira sur, por unhas 

antenas e unha bomba de auga, mentres que pola súa parte norte, a vexetación impedía o seu 

acceso. Localizamos varios muros que delimitan o parcelario antigo e un camiño relacionado 

con estes, máis non se aprecian evidencias de delimitación dunha plataforma que poida indicar 

a presenza dunha ocupación en altura moito máis que o topónimo. 
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Imaxe 43: Modelo dixital do terreo do sitio de Castrelo de Proendos 

Nas ortofotos históricas consultadas e no MDT creado non localizamos evidencias 

arqueolóxicas. Como se observa na fotografía aérea do “voo americano” do 1956-57 todo o 

local do Castro estaba parcelado, polo que podemos aventurar que apenas poden quedar 

evidencias en superficie da existencia dun asentamento fortificado. 

No entorno do Castrelo de Proendos, localizáranse varios elementos arqueolóxicos de 

interese. O primeiro é a presenza dun xacemento de época romana a uns 600-700 m. en 

dirección sur do castro. Este xacemento, xa coñecido (ficha de inventario GA27059015) ten 

unha delimitación aproximada entre as seguintes coordenadas UTM: 

1 X: 616675 Y:47016719 2 X: 616924 Y:4701451 

3 X: 616893 Y:4701262 4 X:616690 Y:4701032 

4 X:616510 Y:4700844 6 616345 Y:4700855 

7 X:616195 Y:4701038 8 X:616293 Y:4701366 

 

Na actualidade na zona atopáronse algunhas zonas de fragmentos de material latericio de 

“época romana” tipo tégula. Por outro lado, cabe mencionar que nas diferentes construcións 

da aldea de Proendos se atoparon columnas, inscricións, basas ou pedras de muíño 

posíbelmente asociadas a este xacemento. 
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En dirección NE, a uns 600-700 m. do castro, localízase outro xacemento tamén rexistrado no 

inventario (GA27059016) e que fai referencia a una necrópole, actualmente desaparecida. Por 

referencias orais coñecemos de que “no entorno da igrexa, cara o norte da mesma, durante a 

apertura dunha pista, localizaron restos dunha canle de granito e un esqueleto moi grande, 

que en canto se tocou desfíxose en pó”19. Esta referencia oral cadra co recollido na ficha do 

inventario e no artigo de Vazquez Seijas, M,. (Vázquez Seijas, 1946), onde se referencia a 

localización dunha necrópole, dun hipocausto e de diverso material encadrábel na época 

romana, e que se referencia depositado no Museo Provincial de Lugo. Os materiais publicados 

entón e relacionados coa sepultura exhumada (Fernández Llano, 1977) inclúen algúns 

fragmentos cerámicos de difícil adscrición tipolóxica, dúas campas tipo choca, e diversos 

obxectos de bronce de pequeno tamaño. Estes materiais poderían corresponder, sempre 

como hipótese, a una necrópole postimperial o incluso posterior, dos séculos V-VII d.C. moi 

probabelmente. 

 

Imaxe 44: Distribución de xacementos romanos e tardíos en Proendos 

4.4.5. Análise dos materiais atopados 

Durante nosos traballos non atopamos ningún material arqueolóxico asociado ao Castrelo de 

Proendos. 

                                                           
19

 Entrevista realizada a Afonso, de Francos de Proendos) o 20 de Xuño de 2017. 
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4.4.6. Conclusións 

A visita no entorno do Castrelo de Proendos non proporcionou novos dados arqueolóxicos, se 

ben realmente estes non existían anteriormente. A presenza dun xacemento arqueolóxico no 

castro é aínda una hipótese a confirmar en futuras intervencións arqueolóxicas mediante 

sondaxes. A necrópole descuberta nos anos 40 nas proximidades da igrexa medieval de Santa 

María, de posíbel adscrición tardorromana o incluso posterior -sempre dentro de una 

cronoloxía máis probábel dos séculos V-VII d.C.-, non ten por que relacionarse cronolóxica o 

funcionalmente co castro, ao menos cos dados actualmente coñecidos. 

Polo contrario, é moi interesante a posíbel presenza en Proendos de xacementos de diversas 

cronoloxías, o que podería proporcionar una visión territorial no caso que o castro fora 

efectivamente un castro con ocupación tardía. 

 

4.5. Castro da Ermida (Quiroga, Lugo) 

4.5.1. Localización e situación actual do xacemento 

 

Imaxe 45: A Ermida en Quiroga 

Este xacemento (nº de ficha GA27052023) sitúase na parroquia da Santa María da Ermida, a 

menos de dous quilómetros ao nordeste da vila de Quiroga, nas coordenadas UTM 29N (ETRS 

89) X: 643768 Y: 4704754. Fisicamente localizamos un outeiro que se eleva ao norte do río 
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Quiroga pouco antes da súa unión co río Sil. Ao suroeste do Castro da Ermida localízase o 

Castro de Ameixeiras (GA27050042). 

4.5.2. Fontes escritas 

O importancia do sitio de Quiroga para o estudo do territorio do interior da Gallaecia en época 

postromana ten a ver, entre outras cousas, cunha moi antiga referencia documental que 

temos sobre este espazo. Concretamente referímonos a referencia do lugar de Carioca no 

coñecido como Parochiale Suevum (ed. López Sangil, 2011: 42-46, d. 6). Este documento, de 

finais do século VI d.C., é basicamente unha relación das dioceses e as súas correspondentes 

"ecclesiae", cuxa análise permite unha aproximación á estrutura eclesiástica e territorial do 

antigo reino suevo (Díaz Martínez, 2011; Díaz Y Díaz, 1995; Sánchez Pardo, 2014). A presenza 

do Crismón de Quiroga (ver máis adiante), podería suxerir, que o santuario de Santa María da 

Ermida fora "la heredera de aquella primitiva parroquia de época sueva" (Sánchez Pardo, 

2014: 443). 

Non hai mencións específicas ao castro na abundante documentación posterior, se ben si que 

volta a aparecer repetidamente o sitio de "Carioga"20 e outras variantes lingüísticas do termo. 

4.5.3. Historiografía 

Este asentamento é coñecido porque na igrexa parroquial de Nosa Señora da Ermida que 

coroa o outeiro localizouse no século XIX unha peza circular de mármore cun crismón e unha 

lenda gravadas servindo de mesa de altar. Esta peza é moi coñecida e dátase nos séc. V-VI d.C., 

sendo unha das primeiras manifestacións cristiás de Gallaecia (Sánchez Pardo, 2016). A 

maiores, existen hipóteses que relacionan este lugar coa Carioca presente no Parroquial Suevo 

do séc. VI d. o que resaltaría a potencial centralidade de Quiroga na articulación territorial 

posromana (Sánchez Pardo, 2014). Sen embargo, non se realizou até o momento ningún 

traballo arqueolóxico no entorno do castro de Quiroga. 

                                                           
20

 Christus. Nos omnes qui sumus habitantes in Caldellas et Carioga. Id est Honorigo et frater meus 

Astruario, pro nos et pro omnes nostros germanos et heredes, Maurgato et (...) ratione integra de patre 

nostro Faenzu, Goalamiru mea ratione integra in terras in Lamas, tibi Busiano confesso. Placuit nobis 

accessit voluntas ut faceremus tibi textum scripture donationis sicut et facimus post partem monasterii 

vestri Sancti Iohannis de Lamas qui sunt subtus ipso monasterio, et inde subtus castro usque ad 

vadocello qui est super pausata de Erizila, et inde per Gandera circa via que discurrit ab Carioga in suo 

directo usque Gandera super lama de Gualamiru, et inde super agro de Scaurietum et super devesa 

quam dedit vobis Adelfo cum sua muliere, et inde usque atrium de Felgoso super domum Servandi.  (ed. 

Andrade Cernadas, 1995: 316, d.224). 
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4.5.4. Descrición do sitio 

Todo o outeiro onde se localiza o castro está ocupado na actualidade pola aldea da Ermida, 

sendo a propia igrexa parroquial a que coroa o mesmo.  

Nas ortofotos históricas consultadas corrobóranse as planimetrías realizadas nas fichas 

anteriores. Este asentamento fortificado conformaríase en base a un recinto circular que 

ocuparía a zona central do outeiro, sendo posíbel a existencia dunha segunda liña muraria pola 

zona suroeste (en base á fotointerpretación do lugar). De todas formas, na nosa prospección 

superficial non localizamos evidencias da existencia dun xacemento arqueolóxico debido á 

presión urbanística da aldea e do complexo relixioso (igrexa mais cemiterio) que alteraron en 

boa parte o posíbel asentamento. 

4.5.5. Análise dos materiais atopados 

Durante nosos traballos non atopamos ningún material arqueolóxico asociado ao Castrelo de 

Proendos. 

Cabe mencionar a referencia de Pérez Losada da localización de materiais de época romana e, 

máis concretamente, unha moeda do século IV d.C. en relación co sitio (Pérez Losada, 2002: 

440) que mostrarían a ocupación do sitio diante este momento. 

4.5.6. Conclusións 

O descubrimento do coñecido Crismón de Quiroga servindo como mesa de altar na igrexa de 

Quiroga e a posíbel relación do lugar coa Carioca do Parrochiale Suevorum fixeron deste castro 

un lugar central das discusións sobre a articulación territorial do interior da Gallaecia en época 

posromana (Díaz Martínez, 2011; López Quiroga, 2004; Lovelle y López Quiroga, 2000; Sánchez 

Pardo, 2012). Con todo, a información histórica sobre este sitio es extremadamente limitada. 

De feito, non se pode asegurar que o Crismón, e a potencial igrexa á que pertencería, estivera 

orixinalmente no castro o xa pertencese a outro entorno. Lamentabelmente, a alteración do 

entorno do castro de Quiroga, incluída a presenza de la actual vila en torno ao sitio, face moi 

difícil futuros estudos arqueolóxicos.  
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Imaxe 46: Entorno de Quiroga 

 

4.6. Penadominga (Bendollo, Quiroga, Lugo) 

4.6.1. Localización e situación actual do xacemento 

 

Imaxe 47: Localización do sitio de Penadominga 
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O xacemento de Penadominga sitúase na parroquia de Bendollo no concello de Quiroga nun 

pequeno penedo rodeado polo Regueiro das Casas e preto do arroio de Peizais, a 0,6 km. no 

sueste de Bendollo nas coordenadas (UTM ETRS 89; Fuso 29): X= 648660; Y= 4700603 e 590 

msnm. Este penedo forma parte das últimas abas da Serra dos Cabalos, ao sur da Serra do 

Courel. O camiño que rodea Penadominga é un camiño tradicional de paso entre o Sil e a 

comarca de Valdeorras e unha zona de tránsito dos comerciantes de viño desde Valdeorras a 

Lugo21 e tamén da gandería da zona. Pola parte sur do xacemento transcorre un antigo camiño 

que une estas dúas zonas que se aprecia moi ben no voo americano de 1956. 

Tradicionalmente, o xacemento foi interpretado como un establecemento mineiro para a 

explotación do ouro da zona e datado entre os séculos V e VII d.C. (Cepeda, 1993; Sánchez 

Pardo, 2012: 34). 

 

Imaxe 48: Fotografía do voo americano do sitio de Penadominga 

4.6.2. Fontes escritas 

Non se localizaron fontes escritas relacionadas co sitio de Penadominga. Nas escasas mencións 

documentais que fan referencia en período medieval ás aglomeracións próximas de Bendollo 

ou Bendilló (por exemplo un documento do ano 1215 en eds. López Dómingez e Martín López, 

                                                           
21

 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2014/12/26/llevaban-vino-lugo-

arrieros/0003_201412M26C4991.htm 
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1999-2000, vol. II: 299-300, d. 1050) non aparecen referencias que poidamos relacionar co 

xacemento. 

4.6.3. Historiografía 

O xacemento é coñecido de antigo, aínda que a información dispoñible é moi escasa e 

fragmentaria. A primeira "noticia" que encontramos do xacemento é a entrega de diversos 

materiais do xacemento por parte de José Pérez, veciño de Bendollo, ao Museo de Lugo en 

1950 e que incluían un importante conxunto de moedas e os coñecidos obxectos de bronce. 

Máis recentemente, durante unhas prospeccións para a comprobación do estado do sitio 

descubriuse un espoliador co detector de metales no entorno do xacemento, máis sen causar 

danos aparentes o sitio22. 

4.6.4. Descrición do sitio 

 

Imaxe 49: Fotografía aérea do sitio de Penadominga 

A pesar de que o sitio apenas está alterado debido o seu difícil acceso, as estruturas orixinais 

do castro conservadas na actualidade son moi escasas. A estrutura máis visible é un pequeno 

foso, moi arrasado, que circunda o xacemento polos seus lados E, S e SW. Aínda que a súa 

localización, nun esporón a media ladeira, permite aproveitar os accidentes naturais como 

                                                           
22

 Agradecemos aos membros de Terra Arqueos S.L. esta información. 
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defensa, nalgunhas partes do zona SW do sitio atopáronse restos de muros feitos de 

mampostos de pedra local que poderían corresponder a pequenos lenzos de muralla. Non se 

puido localizar con precisión o sitio onde se atoparon os materiais metálicos depositados no 

museo, máis a hipótese máis factible é que estes foron achados próximos a entrada do recinto 

defensivo, na zona Este do xacemento.  

 

Imaxe 50: Muro atopado no extremo oeste do sitio 

4.6.5. Análise dos materiais atopados 

As moedas foron analizadas por primeira vez nunha publicación sobre a circulación monetaria 

do século cuarto na Gallaecia, onde se menciona o achado dun conxunto de moedas no 

xacemento (Busto, 1973-1974). O conxunto será revisado en 1993 por J.J. Cepeda noutro 

artigo, onde se di que "únicamente nos ha sido posible saber que fueron localizadas por un 

vecino del lugar en fecha indeterminada" (Cepeda, 1993: 91). O conxunto está composto por 

90 moedas, das cales 88 pertencen ao século IV d.C. e dous exemplares do século II d.C., se 

ben que é dubidosa a súa localización no entorno concreto do castro, segundo J.J. Cepeda. O 

autor fecha a circulación destas moedas na segunda metade do século IV d.C. (Cepeda, 1993: 

101). 
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Imaxe 51: Broche de cinto atopado en Penadominga 

Outros materiais de especial relevancia procedentes do xacemento son os coñecidos broches 

de cinto, que foron datados, creemos erroneamente, nos séculos VI e VII d.C. (Sánchez Pardo, 

2012: 34). Os dous broches pertencen á tipoloxía de broches militares o cingula militae que F. 

Pérez e A. Viñe inclúen no "tipo Simancas", caracterizado por unha placa rectangular estreita e 

alargada, decoración calada e variabilidade na forma da fibela (Pérez Rodríguez, 1992). Os 

exemplares do Penadominga mostran fibelas distintas: unha en forma ovalada e a outra con 

forma trapezoidal. A dispersión destes broches pola península ibérica é grande, localizándose 

en xacementos como Fuentespreadas (Zamora), a Morterona (Palencia) ou Simancas 

(Valladolid). Este tipo de broches, ademais, relaciónanse normalmente coas chamadas 

"necrópoles pos-imperiais" e cun ethos de tipo militar (Pérez Rodríguez, 1992; Vigil-Escalera, 

2015), o que podería indicar a presenza dunha destas necrópoles no contexto de 

Penadominga. Deste xeito, os broches de Penadominga poderían datarse entre o finais do 

século IV d.C. e, máis posibelmente, no século V d.C. O conxunto metálico procedente do 

castro complétase cun posíbel brocado de cabalo, co paralelos na necrópoles de 

Fuentespreadas ou na villa tardorromana de La Olmeda, no mesmo momento cronolóxico 

(Abásolo Álvarez et al., 1997; Caballero Zoreda, 1974). 
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Imaxe 52: TSHT do sitio de Penadominga 

Nesta campaña tivemos a ocasión de revisar o pequeno conxunto de cerámicas depositadas no 

Museo de Lugo23. Este conxunto componse de nove pezas cuxa descrición detállase na táboa 

seguinte: 

SIGLA TIPO FORMA 
PESO 
(gr) 

DESCRICIÓN 

PEN-1 
TSHT 

DECORADA 
37t 18 

Pertence á mesma cunca que PEN-2. Decoración composta por 
semicírculos dobres entre os que hai una serie de bastóns lisos. 

PEN-2 
TSHT 

DECORADA 
37t 11 

Pertence á mesma cunca que PEN-1. Decoración composta por 
semicírculos dobres entre os que hai una serie de bastóns lisos. 

PEN-3 
TSHT 

DECORADA 
37t 20 

Decoración composta por dúas partes de círculos concéntricos entre 
os que hai una serie de cadrados. No seu interior, un motivo radiado 

PEN-4 
TSHT 

DECORADA 
37t 16 

Dividido en tres fragmentos. Decorada por grandes círculos 
concéntricos en los que hai unha serie de ángulos 

PEN-5 
TSHT 

DECORADA 
37t 28 

Decoración composta por semicírculos dobres entre os que hai una 
serie de bastóns lisos, e un motivo xeométrico que probabelmente 
os separaría do seguinte círculo 

PEN-6 
TSHT 

DECORADA 
37t 18 

A decoración non se identifica practicamente, xa que o fragmento 
está moi deteriorado pola corrosión ácida do solo 

PEN-7 

POSÍBEL 
IMITACIÓN DE 
SIGILLATA O 
ENGOBADA 

Cerrada 11 

Fragmento a torno con liñas moi claras ao interior. Semidepurado. 
Con desgrasantes de seixo e moi pouca mica prateada. Decoración 
de 4 liñas incisas paralelas. Presenza dun brunido de grande calidade 
ao exterior. 

PEN-8 ENGOBADA Cerrada 36 
Fragmento de cerámica engobada (galbo e arranque do pescozo) 
pouco depurada con desgrasantes de mediano tamaño (más de 3 

                                                           
23

 Esta revisión fíxose o 30 de Maio de 2017 
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mm) de cuarzo, feldespato, chamota e moi pouca mica prateada.  

PEN-9 ENGOBADA Cerrada 40 

Fragmento de cerámica engobada na panza (carena. A torno con 
liñas ao  interior, semidepurado. Pastas color marrón claro, 
desgrasantes de seixo e mica prateada (hasta 3mm). Decoración 
exterior de liñas perpendiculares incisas cada 5 mm.  

 

No conxunto destacan as producións de sigillata tardía, todas coa forma de cunca 37t, co 

decoración mediante círculos concéntricos, ángulos e medias lúas propias do chamado 

"segundo estilo" de Mayet ou pertencentes ao grupo 2A/B de Vigil Escalera (Vigil-Escalera, 

2015: 290-291 y 294-297). Estas formas dátanse a partir do último cuarto do século IV e ata a 

metade do século V d.C. A forma PEN-7, polo seu engobe, podería pertencer a unha forma de 

Cerámica de Imitación de Sigillata descritas por L.C. Juan Tovar (Juan Tovar, 2012), si ben esta 

adscrición é dubidosa. Máis probábel é que esta peza se corresponda coas formas engobadas 

PEN-8 e PEN-9, xa que as tres son formas cerradas e ten decoración mediante liñas brunidas 

verticais e cruzadas. Estas cerámicas poderían corresponder a producións baixoimperiais da 

cidade de Lugo, similares as formas EJ1 e EJ2 de E.J. Alcorta e R. Bartolomé Abraira, como 

mostran os seus traballos sobre a cerámica do encrave lucense (Alcorta Irastorza, 2001; 

Alcorta Irastorza y Bartolomé Abraira, 2012). Polo tanto, o (pequeno) conxunto de cerámicas 

de Penadominga mostraría unha ocupación do finais do século cuarto e a primeira metade do 

século V d.C., coherentes co análise das moedas e dos broches xa coñecidos do sitio. 
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Imaxe 53: Debuxo de materiais do sitio de Penadominga 

A cultura material do sitio complétase con o achado dunha laxa de xisto (de 47x32,5x6 cm. de 

dimensións) gravada co liñas cruzadas que foi interpretada como un taboleiro de xogo de 

"alquerque de nove"24. Os taboleiros de xogo son relativamente comúns en todo o occidente 

europeo dende o período romano en adiante25 (Costas Goberna y Hidalgo Cuñarro, 1997), 

localizándose outros exemplos no área de Galiza, incluíndo o exemplo da Igrexa de Santa 

María de Mones, xa comentado. Con todo, é máis raro documentar estes taboleiros no laxas 

de xisto, sendo comunmente atopados formando parte dos edificios, na cantaría,  nas pedras 

da construción ou nas formacións rochosas do entorno. É posíbel que o taboleiro de 

Penadominga pertencera orixinalmente a un edificio do entorno, sen descartar que fora un 

taboleiro móbil. 

                                                           
24

 https://es.wikipedia.org/wiki/Alquerque 
25

 Unha recopilación moi interesante pódese consultar en 

http://juegosdetablerosromanosymedievales.blogspot.com.ar/ 
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Imaxe 54: Brocado de cabalo do sitio de Penadominga 

4.6.6. Conclusións 

Penadominga é un dos sitios máis representativos do época tardorromana e sueva no interior 

da Gallaecia e no entorno do Sil e forma parte da maioría das narrativas académicas sobre este 

período (Sánchez Pardo, 2012). Con todo, a información relacionada co sitio é moi escasa e 

moi fragmentada. A exploración in situ do sitio non revelou novos dados sobre o entorno, 

pouco alterado debido o seu illamento máis escaso de estruturas arqueolóxicas visíbeis na 

actualidade. Polo contrario, a revisión dos materiais cerámicos do xacemento permitiron 

centrar a cronoloxía de ocupación do sitio nos momentos finais do século IV e durante o século 

V d.C., non existindo dados que permitan afirmar unha ocupación anterior ou posterior a este 

momento. 
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Imaxe 55: Modelo dixital do terreo do sitio de Penadominga 

A localización de Penadominga, metida nunha quebrada e cun control sobre o paso do Sil 

levou a algúns autores a propoñer unha relación deste sitio coa explotación de ouro na época 

tardorromana. Sen embargo, o estudo espacial do sitio permite suxerir a hipótese de que este 

sitio podería tamén servir como zona de control dos camiños adxacentes relacionados cos 

movementos de poboación y/o gandeiros. Futuras investigacións sobre o xacemento, que 

poderían incluír sondaxes arqueolóxicos na zona este do sitio, permitirán profundar a historia 

do sitio. 
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5. Conclusións xenerais e interpretación 

A campaña de traballos en torno o estudo do poboamento de época tardorromana e sueva no 

Sueste da Galiza a través das ocupacións en altura ofreceu resultados moi interesantes e 

estimulantes. O obxectivo principal era profundar sobre o coñecemento de estes encraves 

mediante a aplicación de diversas metodoloxías, obxectivo que foi amplamente logrado como 

sintetizaremos nesta sección. Como xa se analizou, as fontes escritas son moi escasas para o 

estudo destes sitios durante o período considerado, polo que só mediante a unión dunha 

metodoloxía multidisciplinar pódese analizar con certo grado de detalle este período no 

territorio de estudo. 

Practicamente todos os xacementos obxecto de estudo eran coñecidos antes de nosa 

investigación. Con todo, e como afirmamos ao principio, a información relativa a eses sitios era 

moi fragmentaria e pouco definida, polo que a nosa labor de prospección e revisión da 

información dispoñíbel centrouse en ordenar criticamente todos eses dados e valorar, a través 

da prospección no campo, a potencialidade dos sitios para o estudo da rede de poboamento 

nas épocas tardorromana e sueva na zona. Doutra banda, tratábase de, unha vez definida dita 

potencialidade e os sitios específicos que contiñan secuencias destas épocas, analizalos de 

forma  conxunta dende unha perspectiva territorial e de paisaxe, de forma que puidesen 

ofrecer información sobre a articulación do poboamento e as transformación en época 

posromana. Finalmente, cabe facer algunha consideración en termos patrimoniais sobre o 

estado actual dos sitios e a potencialidade para a súa posta en valor e para futuros traballos 

arqueolóxicos. 

5.1.  A rede de poboamento nas épocas tardorromana e sueva no sueste da Galiza 

Os traballos desenvolvidos permitiron unha caracterización moito máis precisa dos sitios 

analizados. Un resumen dalgunhas de súas características resúmese na táboa seguinte: 

Xacemento Extensión (has.) Antecastro Asociado 
a vila 
actual 

Igrexas 
asociadas 

Escavacións 
previas 

Espolios 

Valencia do Sil 4 Non Non Non Si Si 

Santa María de 
Mones 

3,7 ¿Non? Si Si Non Si 

Formigueiros 6 Si Non Non Si Si 
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Proendos Indeterminado26 ¿Non? Si ¿Si? Non Non 

Ermida 0,8 ¿Non? Si Si Non Non27 

Penadominga 0,7 Non Non Non Non Si 
Táboa 3: Características dos sitios analizados 

O que se mostra a primeira vista é a diversidade e a complexidade deste conxunto de sitios 

tanto desde el punto de vista morfolóxico como da súa historiografía, a pesar de compartir a 

característica común de ser ocupacións en altura. Se ben a través dos traballos de prospección 

é difícil facer moitas precisións, xa destaca a variedade tipolóxica dos sitios. Neste sentido, o 

xacemento máis interesante é o de Penadominga, que mostra características moi 

diferenciadas co resto en cuanto a súa localización e morfoloxía. Igualmente, é especialmente  

rechamante o xacemento de Formigueiros, cuxa configuración e morfoloxía presenta unha 

complexidade diferencial, mostrada grazas ao voo dron. Doutra banda, é significativa a 

concentración de sitios no entorno do Sil, aspecto sobre o que retornaremos en seguida. O que 

é importante destacar aquí é precisamente unha complexidade tipolóxica, e moi 

probablemente, funcional, destes sitios. 

Un dos máis importantes resultados do traballo de investigación foi a reconsideración, a partir 

de toda a información acumulada, das secuencias estratigráficas e, polo tanto, da cronoloxía, 

dos xacementos obxecto de estudo. En base a esta información imos podido chegar á seguinte 

proposta cronolóxica: 

                                                           
26

 Este cálculo ven dado póla imposibilidade de acceder ao emprazamento do asentamento, e que no 

MDT non fomos quen de identificar nada. 
27

 Se non contamos o traslado do Crismón de Quiroga da igrexa parroquial. 
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Imaxe 56: Propuesta cronolóxica dos sitios analizados 
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A pesar de que todos os xacementos aquí analizados foron considerados como castrexos e/ou 

galaico-romanos e, entón, con cronoloxías que abarcaban, segundo o caso, dende a Prehistoria 

Recente ata o século V d.C. o incluso máis, o análise arqueolóxico detallado permitiu facer 

unha proposta máis precisa para cada caso particular. Neste sentido, cabe destacar que dos 

xacementos analizados só cinco ten cronoloxías dentro da pinza entre os séculos IV e VII d.C. 

(Valencia do Sil, Santa María de Mones, Proendos, Ermida e Penadominga). No caso de 

Formigueiros, aínda que foron considerados dentro de estas cronoloxías, non mostraron 

evidencias de ocupación nestes momentos. 

 

Imaxe 57: Estrutura escavada en Valencia do Sil. Fotografía cedida por XXXX 

Entre os primeiros, é interesante destacar dos feitos. En primeiro lugar que só Valencia do Sil 

mostra evidencias -aínda sen confirmar pola ausencia dunha análise da cultura material das 

escavacións antigas- dunha ocupación previa a etapa baixoimperial, mentres que Santa María 

de Mones, Proendos, Ermida e Penadominga serían fundacións ex novo deste momento. 

Doutra banda, unicamente dos -Proendos e A Ermida- mostran algún tipo de evidencia (con 

dúbidas ata que non se fagan máis traballos arqueolóxicos) de ocupación diante os séculos 

VIII-X d.C. 
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Imaxe 58: Cronoloxía e presencia de edificios de culto nos sitios analizados 

As delimitacións cronolóxicas propostas permiten facer algunhas consideracións sobre o 

desenvolvemento da rede de poboamento no Sueste da Galiza tras a caída do Imperio 

Romano. O feito de que a maioría dos asentamentos fortificados en altura mostren secuencias 

de ocupación que arrancan do século IV d.C. e, máis probabelmente, do fines de ese século -

menos no dubidoso caso de Valencia do SIl28- mostra o impacto deste momento histórico na 

configuración da rede de poboamento nesta zona, de forma moi similar a outros territorios do 

centro peninsular (Tejerizo García, 2017). As causas deste cambio tan importante son difíciles 

de precisar. Tradicionalmente, a ocupación destes sitios en altura relacionouse coas invasións 

bárbaras e a inestabilidade consecuencia da entrada dos suevos na Gallaecia. De feito, no son 

poucos os autores que asimilaron estes xacementos cos castella tutiora da crónica de Idacio 

(Arias Vilas, 1996; Lovelle y López Quiroga, 2000; Novo Guisán, 1994; Tranoy, 1981). Con todo, 

outras interpretacións falan dunha crise estrutural de largo alcance e, polo tanto, dunha 

variedade de causas económicas, políticas e sociais que tiveron como resultado a 

restruturación da rede do poboamento diante este período (Fernández Pereiro, 2017; Tejerizo 

                                                           
28

 Dubidoso en canto que a súa ocupación nos séculos II-IV d.C. básase nas informacións moi parciales 

en publicacións no especializadas. Só cando tengamos a oportunidade de ver o material depositado no 

Barco de Valdeorras poderemos completar esta información. 
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García, 2017). En calquera caso, non hai dúbida do gran impacto deste período para a 

configuración da territorialidade e a importancia que xogaron as ocupacións en altura. 

 

Imaxe 59: Vale do río Sil desde Valencia do Sil 

Outro aspecto significativo a resaltar e a gran concentración destes sitios no entorno do río Sil. 

Non só hai una cantidade importante de sitios relacionados con o río, mais tamén a súa 

proximidade invita a pensar na presenza de máis ocupacións deste tipo aínda non atopados. 

Próximas campañas de traballo tentarán de completar este mapa, sen dúbida moito máis 

complexo. Nestes momentos, con todo, podemos afirmar, a partir dos dados obtidos, a 

relevancia do río Sil na configuración do territorio nos momentos postimperiais. A centralidade 

dos ríos para o comercio e transporte de mercancías nestes momentos é un aspecto coñecido, 

máis non estudado con detalle no noroeste peninsular. Unicamente nos últimos tempos 

púxose de relevo non só o desenvolvemento do comercio na antiga Gallaecia máis a súa 

conexión territorial entre os séculos VI e VII d.C. (Fernández Fernández, 2011, 2013). Os nosos 

traballos no entorno de Sil mostran, como hipótese a desenvolver, un panorama de 

complexidade similar. 

Un outro dado que permite suxerir a centralidade do Sil nesta rede é a presenza de moitas 

evidencias de edificios de culto cristiá no entorno. En relación aos castros de Valencia do Sil, 

Santa María de Mones e A Ermida en Quiroga atopáronse evidencias -parciais e fragmentarias- 
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da presenza de edificios relixiosos de prestixio diante os séculos VI e VII d.C. Evidencias que 

sinalan non só o proceso de extensión do cristianismo nestes momentos e a súa importancia 

na configuración das identidades sociais, mais tamén a presenza de elites de certo poder no 

territorio. Este coincidiría perfectamente coa referencia do Parochiale Suevum que establece 

en Carioca/Quiroga un nodo central da articulación das parroquias na época dos suevos. 

 

Imaxe 60: Crismón atopado na igrexa de Quiroga no século XIX 

Finalmente, cabería preguntarse pola rede do poboamento a partir do século VII d.C. Na 

cronoloxía aquí proposta implica que só os sitios de Proendos e A Ermida de Quiroga poderían 

estar ocupados a partir dese momento. No resto de sitios é posíbel que foran abandonados na 

metade so século VI d.C., como foi proposto para xacementos similares e próximo, caso de 

Castro Ventosa (Cacabelos, León) (Tejerizo García y Vigil-Escalera Guirado, 2017). A hipótese 

de traballo é que este poboamento se encontre fundamentalmente no mesmo emprazamento 

que as vilas actuais, como xa suxeriron autores como J.C. Sánchez Pardo (Sánchez Pardo, 

2010). Este no elimina a posibilidade de que tamén poderían aparecer no paisaxe outras 

formas de poboamento, tipo aldeas, de forma similar ás detectadas noutros contextos 

territoriais contemporáneos (Quirós Castillo, 2009). Esta será outra liña de investigación aberta 

para o futuro. 
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5.2. Valoración patrimonial 

Neste apartado realizáranse algunhas apreciacións en torno as cuestións patrimoniais dos 

sitios traballados durante o proxecto así como a suxestión de potenciais medidas desde a 

administración. Hai que ter en conta que aquí só faremos referencia aos sitios específicos, este 

é, os castros, e non os outros xacementos do seu entorno. 

 

Imaxe 61: Viñedos no entorno de Quiroga 

Os xacementos obxecto de estudio encóntranse en moi diversos estados de conservación, 

dependentes de a realización previa de escavacións e da presenza de edificios actuais. Así, 

xacementos nos que non se realizaron escavacións previas, caso de Penadominga, o seu 

estado de conservación e mellor que o resto. No caso do primeiro xacemento é moi posíbel 

que as estruturas arqueolóxicas estean relativamente conservadas, se ben sería interesante 

realizar algún tipo de valoración adicional -xeorradar o pequenos sondaxes- para corroborar 

esta hipótese. Una situación similar ocorre no caso de Penadominga, se ben as características 

específicas da localización xeolóxica do xacemento, así como os espolios reiterados sobre o 

mesmo, poderían haber producido una peor conservación dos restos arqueolóxicos. Polo 

contrario, Valencia do Sil encóntrase en un grado de alteración máis alto, debido as reiteradas 

intervencións antrópicas no sitio, as escavacións antigas e os espolios sufridos en diferentes 

momentos. O abandono das actividades no interior do castro deixou moi a monte o sitio. 
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Neste sentido se podería suxerir a intervención no sitio para súa limpeza e conservación dos 

restos arqueolóxicos xa escavados así como outras intervencións para profundar sobre o 

estado de conservación do sitio -xeorradar e sondaxes valorativos noutras zonas do sitio. 

 

Imaxe 62: Prospección no castro de Valencia do Sil 

Formigueiros é o único xacemento do conxunto que non só tivo intervencións arqueolóxicas 

modernas co metodoloxía estratigráfica e restauración dos elementos exhumados, se non que 

tamén é o único que foi posto en valor mediante sinalización e limpezas periódicas. O sitio 

encóntrase actualmente en bo estado de conservación é todo parece indicar que a 

conservación dos restos arqueolóxicos nas zonas non escavadas e óptimo, como mostraría o 

análise das imaxes do voo dron. Podería recomendarse o paso dun xeorradar para delimitar a 

potencialidade dos restos arqueolóxicos no espazo non escavado. 
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Imaxe 63: Cemiterio de Quiroga 

Peor é a situación daqueles sitios onde a actual vila desenvolveuse nas proximidades do 

xacemento o, incluso, no interior do mesmo. Este é o caso de Proendos, A Ermida de Quiroga e 

de Santa María de Mones. Neste último caso, ademais, a presenza do cemiterio parroquial e os 

reiterados espolios diante máis dun século produciron una maior alteración. En todos eles no 

grado de alteración sobre o xacemento do época tardorromana e sueva é moi alto e hai moi 

poucas probabilidades de que se conserven na actualidade. Neste caso o interese patrimonial 

principal sería a reivindicación da memoria dos sitios mediante a súa sinalización. No caso de 

Quiroga este sería especialmente interesante, dada a presenza simbólica dun elemento tan 

significativo como o Crismón de Quiroga. 

En resumen, as suxestións en termos patrimoniais serían as seguintes: 

 

Xacemento Grado de 
alteración 

Suxestións 

Valencia do Sil Medio  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Limpeza do sitio e restauración estruturas xa 
escavadas 

 Realización de valoracións arqueolóxicas: sondaxes. 

Santa María de Mones Alto  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Sinalización do sitio 
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Formigueiros Baixo  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Realización de valoracións arqueolóxicas: xeorradar. 

Proendos Alto  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Sinalización do sitio 

Ermida Alto  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Sinalización do sitio. 

Penadominga Baixo  Actualización na ficha do inventario de Patrimonio. 

 Protección contra o espolio do sitio: ¿posíbel valado? 

 Realización de valoracións arqueolóxicas: sondaxes e 
xeorradar. 

Táboa 4: Grado de alteración e propostas de actuación 

5.3. Futuras liñas de traballo 

A campaña de traballos ofreceron resultados moi interesantes que invitan a continuación das 

investigacións mediante outras accións. As máis relevantes, en nosa opinión, serían: 

 O análise do material cerámico do xacemento de Valencia do Sil depositados no 

Concello de O Barco de Valdeorras, que non se puido abordar nesta campaña. Neste 

sentido, xa estableceuse contacto coa administración e poderá facerse proximamente. 

 A profundización nas análises espaciais mediante ferramentas SIX cos dados 

dispoñíbeis. 

 A xeración, mediante estas mesmas ferramentas, de modelos preditivos que permitan 

facer hipóteses sobre a localización de máis sitios destas características no territorio.  

 A partir de estes modelos, o extensión da metodoloxía de prospección a outros 

xacementos no entorno do río Sil que teñan características similares aos xa estudados. 

 Realización de intervencións arqueolóxicas nos sitios de maior potencialidade. 

Concretamente: 

o Paso do xeorradar no sitio de Penadominga. 

o Realización de sondaxes arqueolóxicos no sitio de Penadominga. 

o Realización de sondaxes arqueolóxicos no sitio de Valencia do Sil. 



 Prospección arqueolóxica do poboamento de época tardorromana e sueva no Sueste da Galiza 

91 

 

Anexo I: Fontes escritas relacionadas co xacementos obxecto de estudo  

 

TOPÓNIMO COLECCIÓN 
Nº 

DOC. ANO PÁXINAS MENCIÓN 
FROMA 

REXISTRADA 
MENCIÓN 
CASTRAL REXESTO 

Quiroga 
Tombo Vello 
de Lugo 7 569 46-48 

VIII. Ad Lucense: Luco Ciuitas cum 
adiacentia sua que tenent Comites XI 
una cum Cairoga, Seuios et Cauarcos. Cairoga Non 

Concilio lucense del tiempo de los 
Suevos. Delimitación de la diócesis de 
Lugo 

Quiroga 
Tombo Vello 
de Lugo 6 572 42-46 

Quintus Comitatus Paramensis 
nuncupatur. Incipitur ubi intrat Sarria in 
Neira et uenit ad Aquilare Pennam et 
extenditur ad Castrum Petrosum et 
uenit ad Montem Masidi et procedit in 
directtum ad Froilani et uenit ad 
Morosum Montem et inde ad Monte 
Acutum et extenditur ad Cairogam in 
directum. Et de alia parte leuat se in 
Salbatur et uenit ad Castrum de Zauaga 
et uenit ad Petrosum Montem super 
Eruilie Lama. Deinde ad Uaimorto, 
pergens ad Fenolie Castrum. Deinde ad 
Coctum et inde in directum ad Pennam 
Acutam, concludens Castrum Quitar 
usque in Flumine Sile Portu Palumbari. Cairogam Non 

En el Concilio II de Braga, siendo obispo 
metropolitano bracarense Martín, bajo 
el rey suevo Miro (570-583), en la era 
610, año 572, se fija los límites de los 
once condados de la diócesis lucense, 
siendo Nitigio (569-589) obispo de la 
misma, y nombrado como arzobispo. Los 
límites que se fijan corresponden a los 
siguientes condados: Flamosus 
(Chamoso), Superata (Sobrada), 
Naviensis (Navia), Sarriensis (Sarria), 
Paramensis (Páramo), Palarensis 
(Pallares), Decensis (Deza), Durriensis 
(Dorra), Uliensis (Ulloa), Nallarensis 
(Narla), y, Montenegrinus (Montenegro) 
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Quiroga 
Tombo Vello 
de Lugo 6 572 42-46 

Concessimus etiam Ecclesie Lucensi 
Sancte Marie -sicut potuimus per 
ueritatem exquierere ab antiquis- XIm 
Comitatos, simul Lemos, Cauarcos et 
Cairoga. Quos comitatos XI propriis 
nominibus designauimus, Nitigio 
Eiusdem Ciuitatis Episcopo, concedente 
etiam Arciepiscopatum Communi 
Concilio Totius Prouintie Galletie Eidem 
Ecclesie Lucensi. Cairoga Non 

En el Concilio II de Braga, siendo obispo 
metropolitano bracarense Martín, bajo 
el rey suevo Miro (570-583), en la era 
610, año 572, se fija los límites de los 
once condados de la diócesis lucense, 
siendo Nitigio (569-589) obispo de la 
misma, y nombrado como arzobispo. Los 
límites que se fijan corresponden a los 
siguientes condados: Flamosus 
(Chamoso), Superata (Sobrada), 
Naviensis (Navia), Sarriensis (Sarria), 
Paramensis (Páramo), Palarensis 
(Pallares), Decensis (Deza), Durriensis 
(Dorra), Uliensis (Ulloa), Nallarensis 
(Narla), y, Montenegrinus (Montenegro) 

Quiroga 
Tombo Vello 
de Lugo 6 572 42-46 

Quartus Comitatus Sarriensis dicitur. 
Leuat se in Pennam Maiorem et pergit 
ad Pando et uenit ad Montem 
Neironem. Producitur ad Meicerani et 
inde ad Zebrarium Montem et ducitur 
in ad Paturnello et inde ad Pennam 
Cauallare; uaditque ad Burnue Fontem, 
descenditque per flumen illud .et ita 
diuisio est per Pontem de Uilla Franca 
et quicquid est citra uersus Ualle 
Carceris: totum est Lucensis Ecclesie 
diocesis usquequo intrat in Sile- et uenit 
ad Aquilare Pennam, ascenditque ad illa 
Lastra et inde ad Caprilias, procedens 
exinde ad Genestosum Montem et, 
concludens Cairoga, finitur. Cairoga Non 

En el Concilio II de Braga, siendo obispo 
metropolitano bracarense Martín, bajo 
el rey suevo Miro (570-583), en la era 
610, año 572, se fija los límites de los 
once condados de la diócesis lucense, 
siendo Nitigio (569-589) obispo de la 
misma, y nombrado como arzobispo. Los 
límites que se fijan corresponden a los 
siguientes condados: Flamosus 
(Chamoso), Superata (Sobrada), 
Naviensis (Navia), Sarriensis (Sarria), 
Paramensis (Páramo), Palarensis 
(Pallares), Decensis (Deza), Durriensis 
(Dorra), Uliensis (Ulloa), Nallarensis 
(Narla), y, Montenegrinus (Montenegro) 
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Quiroga Samos 41 853 135-137 

Adicimus etiam tibi monasteria que 
subdita extiterunt de ipso iam dicto 
loco Semanos, id est: in Laurazara 
monasterium sancti Christofori et sancti 
Iohanis cum omnia quicquid ibidem 
domnus Adefonsus concessit; in Laure 
monasterium Suveretum; ecclesiam in 
Kairola et villam; in Iurres, terra; Kairola Non 

Ordoño I, sucesor de Ramiro I, confirma 
un privilegio de éste al monasterio de 
Samos en el que confirma sus posesiones 

Quiroga Samos 5 872 69-72 

Etiam in villis atque prestationibus 
huius monasterii non est incongruum 
replicandum: in villa que est in 
buvalense loco ubi dicunt sanctum 
Iulianum Cellahicorantes; in Cairoga 
villa eclesie sancte Marine que illis 
addivimus in omnibus vel fecimus; 
similiter in Cuniarro; Cairoga Non 

El abad Ofilón, la monja María y el 
presbítero Vicente hacen inventario de 
los bienes que habían traido de Córdoba, 
los que encontraron en el monasterio y 
los que habían conseguido 

Quiroga Samos S - 1 904 439-443 

Adicimus hic uineas in Lemaus uel in 
Caeiroga et nostra familie ubi in nomine 
nostro uel ecclesie sancte potueritis. Caeiroga Non 

El abad Visclafredo hace una copiosa 
donación al monasterio de san Martín y 
santa Marina de Rosende, entre Páramo 
y Barbadelo 

Quiroga Samos S - 2 922 443-447 

Et per hordinatione ipsius Principis, 
prendiderunt illas de Succo antiquo ab 
stirpe relecta. Id sunt Villas 
prenominatas. In Bercio, Villa que 
dicunt Viogio. Et fecerunt Eglesia Sancti 
Joanni, inter duos discursrentes Sile & 
Cua. In Jorres, Senrra semine modios 
VIIII. In Karioga Villare que dicunt 
Parata. In Buval, Eglesiam quam dicunt 
Cella hic Orantes. Karioga Non 

El rey Ordoño II dota al monasterio de 
Samos recientemente restaurado bajo la 
dirección del abad Sinderico y le concede 
bienes y objetos litúrgicos 
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Quiroga Celanova 207 929 293 

Christus. Adefonsus rex, tio nostro 
domno Guttierre per huius nostre 
preceptionis serenissimam iussionem 
ordinamus vobis ad imperandum 
conmisso de Carioca, Cartelion, Laure 
medio, Saviniano et Loseiro, et 
Orticaria, ita ut omnis ipse populus ad 
vestram concurrant ordinationem pro 
nostris utilitatibus peragendis.  

conmisso de 
Carioca Non 

O rei Alfonso IV concédelle ó seu tío don 
Gutier, o control sobre os commisa de 
Quiroga, Cartelion, Laure, Saviñao, 
Loseiro e Ortigueira 

Quiroga Celanova 168 931 236 

Placuit nobis propria nostra voluntas ut 
vobis Visclamundu abbati vel qui eclesia 
sancta sunt venderemus vineam 
propriam quam abemus comparada de 
Daniele in valle Karioga, in loco predicto 
ad Sanctum Tyrsum, iuxta fluvium Syle, 
inter domum Babdemiri et karrale qui 
discurrit ad Barga. valle Karioga Non 

Manusildi e os seus fillos véndenlle ó 
abade Visclamondo e á súa igrexa, unha 
viña no val de Quiroga, no lugar de Santo 
Tirso 

Quiroga Samos 34 932 123-125 

 in Cairoga villare ripa Siles per suos 
terminos; in Buval villa que dicunt 
Cellaquaorantes, Cairoga Non 

Ramiro II, a imitación de sus 
predecesores y particularmente de su 
padre Ordoño II, confirma diversas 
donaciones al monasterio de Samos 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 39 934 89-92 

ut darentur astoricense sedi episcopo 
domno Novidio ecclesiae quae sunt in 
Bregancia per illum riuulum qui dicitur 
Tuella et discurret usque dum intrat in 
Dorio contra Zamoram ad partem 
orientis et intus Aliste et Senabria, 
Tribes et Caldealas, Cauriella, Cairoga, 
et Iurres (...) ecclesias iam supradictas 
de Bregantia et Aliste et Senabria, 
Tribes et Caldelas, Caurielle, cum 
Carioga et Iurres Carioga Non 

Concilio de las iglesias y obispos del 
reino, en presencia de Ramiro II, en el 
cual se añaden a la diócesis de Astorga 
las iglesias de Berganza, Aliste, Sanabria 
y otras. 
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Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 40 934 92-93 

tornamus ad ciuitatem astoricensem 
ecclesias del campo de Tauro (...) vna 
cum ecclesias iam supra nominatas de 
Bregantia et Alisti et Senabria Tribres 
Caldelas Caurelle cum Cariogo et Iurres 
sic las obtinuistis quiete et pacifice Cariogo Non 

Ramiro II restituye a la sede de León la 
ciudad de Simancas y concede a la sede 
de Astorga los lugares de Berganza, 
Aliste, Sanabria, Tribes, Caldelas, 
Caurelle, Quiroga, Iurres, tal como se lo 
había concedido el rey Ramiro I y su hijo 
Ordoño 

Quiroga Celanova 224 934 316 

Christus. Nos omnes qui sumus 
habitantes in Caldellas et Carioga. Id est 
Honorigo et frater meus Astruario, pro 
nos et pro omnes nostros germanos et 
heredes, Maurgato et (...) ratione 
integra de patre nostro Faenzu, 
Goalamiru mea ratione integra in terras 
in Lamas, tibi Busiano confesso. Placuit 
nobis accessit voluntas ut faceremus 
tibi textum scripture donationis sicut et 
facimus post partem monasterii vestri 
Sancti Iohannis de Lamas qui sunt 
subtus ipso monasterio, et inde subtus 
castro usque ad vadocello qui est super 
pausata de Erizila, et inde per Gandera 
circa via que discurrit ab Carioga in suo 
directo usque Gandera super lama de 
Gualamiru, et inde super agro de 
Scaurietum et super devesa quam dedit 
vobis Adelfo cum sua muliere, et inde 
usque atrium de Felgoso super domum 
Servandi.  Carioga Si / Non 

Varios habitantes de Caldelas e Quiroga, 
encabezados por Honorigo e seu irmán 
Astruario, dóanlle ó confeso Busiano e ó 
mosteiro de San Xoán de Lamas, varias 
lamas, devesas e terras 

Quiroga Celanova 167 937 235 

Est ipsa terra qui dicitur Linar, territorio 
Karioca, ubi dicitur eclesia Sancti Tyrsi. 
Et iacet ipsa terra iuxta alium linare de 
ecclesia Sancti Petri. Do tibi ipsam 
terram per suos terminos in circuitum 

territorio 
Karioca Non 

Regefredo cambia co presbítero Viman 
unha terra chamada Linar, no territorio 
de Quiroga, por outro liñar de parella 
condición e que lle conveña ás dúas 
partes 
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ad integrum, et tu ad mihi alium linare 
simile tale, que ad ti et a mi bene 
complacuit. 

Quiroga Samos 43 938 138-139 

Etiam in villis atque prestationibus 
huius monasterii non est incongruum 
repplicandum: in villa que est in 
buvalense loco, ubi dicunt sanctum 
Iulianum Cellahicorantes; in Cairoga 
que illis addimus in omnibus vel 
fecimus; Cairoga Non Testamento del abad Adelfio 

Quiroga Celanova 162 940 230 

Placuit michi atque convenit ut facerem 
vobis textum scripture donationis sicut 
et facio de vinea nostra propria quam 
abeo in loco predicto ubi dicent sancto 
Tyrso, subtus domum Ninui et Osobredi 
prope flumen Syle, et sub alia nostra 
vinea, territorio Karioca. 

territorio 
Karioca Non 

O presbítero Vimara dóalle ó bispo 
Rosendo e ós seus irmáns de Celanova, 
unha viña no lugar de Santo Tirso xunto 
o río Sil, no territorio de Quiroga 

Quiroga Celanova 499 942 691-692 

Ranimirus Rex tibi Froila Guttieriz per 
huius perceptionis nostre serenitatis 
hordinamus tibi ad imperandum sub 
manus mater tua tie nostre Ilduare 
commisum de Caldelas sic quomodo 
illum obtinuit pater tuus sive et Arias 
Menendiz medietate de Laure et 
Carioga, et in Buvale decanea de 
Tredones et alia decanea ibi in Buvale, 
et tercia parte de Capelimis, et alia in 
Salniense et quarta parte in Paramo 
laetra medio reffogios de Leza et Sorga. Carioga Non 

O rei Ramiro II encoméndalle a Froila 
Gutiérrez, irmá de San Rosendo, o 
control sobre varios commissa e 
decanías, sub manus mater tua tie nostre 
Ilduare  
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Quiroga Celanova 176 951 244 

Et est vinea in territorio Karioga 
discurrente rivulo Syle loco predicto, ex 
una parte terras quas iam vendidit 
Riquila et ex alia parte termino de 
Fellelo, Leovegildo et Petella, et per 
sepe de orto de Pepi, et inde in carrale 
de vereda, et per ipsum carrale 
quousque in vinea de Fofo et per ipsam 
vineam usque in ceresaria ubi se fixit 
termino de Riquila 

territorio 
Karioga Non 

Servando e a súa muller véndelle ó bispo 
Rosendo e ó mosteiro de Celanova unha 
viña no territorio de Quiroga, xunto ó río 
Sil. 

Quiroga Samos 2 951 63-64 
in Queiroga vero villa et eclesia sancte 
Marine per suis terminis; Queiroga Non 

Ordoño III confirma en favor del 
monasterio de Samos las donaciones y 
privilegios que le habían sido otorgados 
por sus antecesores en el reino 

Quiroga Celanova 177 952 245 

Placuit mihi Vimarano confesso qualiter 
concederem vobis sicuti et concedo pro 
anime mee remedio villam in Carioga 
que est iuxta Sanctum Tyrsum quam 
comparavi de homines kariocanos 
nominibus, Hiquila, Hermegildo, 
Servando, Rafrac, Arguado, et suos 
antenatos, Sagildo, Magito, Nunni, 
Hermorigo, Brunilid et suo germano 
Gundesindo et suos heredes, Platta, 
Gundemaro, vel de alios multos qui in 
meas cartas resonat.  Carioga Non 

O confeso Vimarano dóalle ó bispo 
Rosendo e ó mosteiro de Celanova, unha 
villa en Quiroga, xunto a santo Tirso, que 
lles mercara a varios homes de Quiroga 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 76 954 118 

Pro huius nostrae praeceptionis 
serenissimam iussionem damus atque 
concedimus vobis ad imperandum 
ecclesias quae sunt in Bregantia pro illo 
ribulo quod dicitur Tuellas et discurrit 
usque dum intrat in Dorio contra 
Zamoram ad partem Orientis de Aliste 
et Sanabria, Tribes, Caunoso, Caldelas, Carioga Non 

Ordoño III confirma al obispo Diego 
cuanto su padre Ramiro II había dado a 
la iglesia de Astorga 
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Courele et Carioga et Iurres ad 
integritatem ut illas obtinuisitis de patri 
nostro divae memoriae dominus 
Ranimirus rex 

Quiroga Celanova 496 955 688-689 

Placuit nobis propria nostra volumtate 
vobis sicut et vendimus terra nostra 
propria qui iacet in Linares, territorio 
Keiroga prope flumen Sile iusta vestra 
terra, levante semente III sestarios, 

territorio 
Keiroga Non 

Sendino e a súa muller, véndenlle ó 
bispo Rosendo e a Celanova a súa terra 
en S. Cosme de Liñares 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 83 956 122-123 

Ordonius rex. Vobis Patri domno 
Tendemundo episcopo cuius nostrae 
paeceptionis serenissimam iussionem 
damus atque concedimus vobis ad 
imperandum mandationem de 
Roborete, Tibres, Caldelas, Karioca, 
secundum illas obtinuit domno Fortis 
episcopus Karioca Non 

Ordoño III manda a los monjes de 
Robleda, Tibres, Caldelas y Quiroga, que 
obedezcan al obispo Tendemundo de 
Astorga 

Quiroga Celanova 171 960 239 

Placuit nobis ut faceremus vobis 
kartulam venditionis sicut et facio ego 
Ygo de lama nostra propria que est in 
terredorio Carioga, in villa de Sancto 
Petro, super illo molino de Quinzano, 
omnia mea ratione quantum meus 
pater obtinuit comparada vendo vobis 
ab integro, 

terredorio 
Carioga Non 

Ygo véndelle ó bispo Rosendo e ó 
mosteiro de Celanova unha lama na villa 
de San Pedro, no territorio de Quiroga, 
namentres Domno e a súa muller 
véndelle ós mesmos compradores unha 
terra 

Quiroga Samos 39 962 131-133 
in Cairoga vero villa et eclesia Sancte 
Marine per suos terminos; Cairoga Non 

Sancho el Craso confirma los privilegios y 
donaciones que por sus antecesores se 
habían otorgado al monasterio de Samos 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 111 963 137-138 

tres villas in ripa Sile in Karioga nogera, 
Sancta Claudi, Sancti Petri, ipsas 
eclesias ab integro Karioga Non 

Diego, obispo de Astorga, hace donación 
a San Salvador de Astorga del 
monasterio de San Juan de Camba con 
todas sus posesiones 
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Quiroga Celanova 165 963 233 

Et sunt ipsas vineas in territorio 
Karioga, flumine discurrente Syle in loco 
predicto in villa que vocitant Nugaria. 

territorio 
Karioga Non 

Senuldu e Eizon, xunto cos seus saións, 
entraron na casa de Sandino Moniz e 
como resultado da violencia de Senuldu, 
morreu un home do citado Sandino. 
Como consecuencia, Senuldu entrégalle 
a Sandino Moniz e a súa muller unhas 
viñas en Nogueira, no territorio de 
Quiroga, que cambiara co mestre 
Gonzalo 

Quiroga Celanova 164 967 232 

Ego Donnon et uxor mea Teodildi vobis 
Sandinus Muniiz et uxore tue Eylo, (...) 
faceremus vobis kartulam venditionis 
sicut et facimus de vinea nostra propria 
quam abemus super domum vestram in 
villa que dicunt Nogaria, territorio 
Carioga, discurrente rivul Syle,  

territorio 
Carioga Non 

Donon e a súa muller, véndenlle a 
Sandino Muñiz e a súa muller, unha viña 
sobre a casa dos compradores en 
Nogueira 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 128 974 145-146 

ecclesiae quae sunt in Bregantia per 
illum rivulum qui dicitur Tuella et 
discurrit usque dum intrat in Dorio 
contra Zamora ad partem Orientes et 
intus Alisti et Senabria, Tibre, Caldellas, 
Caurielle et Carioga et Iurres ab omni 
integritate (...) ecclesias iam supra 
nominatas de Bregantia et Alisti et 
Senabria, Tibres et Caldelas, Caurelle 
cum Carioga et Iurres Carioga Non 

Ramiro III suprime la diócesis de 
Simancas, erigida por el rey Ordoño, 
restituye esta ciudad al obispado de 
León y devuelve al obispado de Astorga 
las iglesias de Campo de Toro, 
respetando sus límites antigus, esto es, 
por término de Tordehumos, hasta 
Astorganos, y de allí por Moraleja 

Quiroga Celanova 175 974 243 

ut venderem vobis sicut et vendidi 
terram meam propriam quam abeo in 
territorio Karioga, discurrente rivulo 
Syle in loco predicto in villa que 
vocitant Dorna. Et est ipsa terra iuxta 
vestrum terminum, et de alia parte in 
Penna usque in rio Covo per ubi vobis 
illam determinavimus,  

territorio 
Karioga Non 

Gondesindo véndelle a Sandino Moniz e 
a súa muller, unha terra na villa de 
Dorna, no territorio de Quiroga 
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Quiroga Samos 61 976 175-178 

et alias ecclesias in Froian sanctum 
Vicentium et sanctum Iacobum cum 
suis opibus vel omnibus bonis suis; 
necnon in Cayroga ecclesiam sancti 
Stephani et sua familia, vel bona sua; Cayroga Non 

Sunilano, confeso, dona a su hijo 
Vermudo, presbítero, los bienes y demás 
pertenencias del monasterio de Santiago 
y san Pelayo de Barbadelo, que, a su vez, 
había recibido de sus antecesores 

Quiroga Celanova 487 983 676-677 

contramutamus vobis villam nostram 
propriam de Nogaria in ripa fluminis 
sive territorio quam inquiunt Karioga, 
discurrente rivulo Dornas, quomodo 
dividet cum Ambas Mestas usque per 
termino de Ranarios et exit ad 
sumitatem montium. (...) Et obtinuimus 
nos ipsam ecclesiam (...) de Sancto 
Petro (...). Et est ipsa villa super alveum 
Sile, territorio sic Keiroga. 

territorio 
quam 
inquiunt 
Karioga / 
territorio sic 
Keiroga Si / Non 

Sandino e a súa muller cambian co 
abade Diego e o mosteiro de Celanova 
unhas propiedades no territorio de 
Quiroga. Sandino entrégalle a Celanova a 
súa vila de Nogueira coa igrexa do 
Salvador, e a cambio Celanova 
concédelle a igrexa de San Pedro 

Formigueiros Samos 239 985 423-424 

dicente domna Astotia quomodo 
habebat in ipsa villa suam rationem, et 
dicebat Froila Franquilaz quomodo 
dederat ipsam villa ad suam mulierem 
// domnam Fernandam in nuptias per 
cartam de beisadigo, et integravit ipsam 
suam germanam in aliam villam in 
Formicarios super casa de Nuno Suariz; Formicarios Non 

Fernanda Tedoniz, por sí y su marido, 
Froila Franquílaz, donan al monasterio 
de Samos y su abad Mandino una vila en 
el territorio de Mao, lugar de santa 
María de Mao, como consecuencia de 
haberlos ayudado en un pleito. Deben 
tenerlos "ad vitam" y luego pasarán al 
monasterio. 

Formigueiros Samos 103 1031 243-245 

concedimus villam suam propriam 
ipsius Vimarani, quam ille habuit de 
patre suo Daniele et de avo suo Guto 
sive et de suo comparato et de suo 
ganato, ipsa villa prenominata ubi 
dicunt, Castilion, territorio Humano 
prope aula Sancte Maria de Revorio. 
(...). Ipsa villa per suos terminos et locos 
antiquos quomodo concludit per 
terminos de Aqua Levata et per 
Piornedo et inde per castro de 

castro de 
Formigarios Si 

Vimara Daniéliz "cognomento" Eita, 
nombra a unos vicarios para que 
después de su muerte donen al 
monasterio de Samos y su abad Diego 
una vila en territorio de Mao. 
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Formigarios et inde per lagona de 
monte Mocoso et inde per termino de 
Monte Agudo, 

Formigueiros Samos 109 1045 250-252 

ipsam villam (Castilione) per suos 
terminos et locos antiquos per termino 
de monte Occoso et de Formicarios per 
terminos de Sancta Christiana et de 
Onitio et de Miranda et per terminos de 
Samanos;  Formicarios Non 

Vimara Suárez, llamado Citi, cumpliendo 
el deseo de Vimara Citiz en su última 
voluntad, dona al monasterio de Samos 
"ad vitam", su vila de Mao, llamada 
Castillon. 

Formigueiros Samos 234 1047 419-420 

habeatis vos et omnis posteritas 
samonensis ipsam villam cum suo 
casale, terras, arbores, montes, fontes, 
et omnia que ad eam pertinent, per 
suos terminos antiquos: per terminos 
de Formigarios et de Monte Occaso, et 
de Onitio et de Pontito. Formigarios Non 

Jimeno Fróilaz vende a don Diego abad 
de Samos y su vicario Quintila la quinta 
parte de una vila en el lugar de Veiga de 
Mao, por precio de 12 sueldos por un 
colchón y otros tres por una piel. 

Formigueiros Samos 105 1057 246-247 

et est ipsa villa in locum predictum 
Veiga de Humano, et fuit ipsa villa de 
Sages. (...); et est ipsa villa in territorio 
Humano per terminos de Formigarios et 
per terminos de Monte Occaso et de 
Toldanos et per terminos de Onitio et 
de Lauzara. Formigarios Non 

Ermegildo, por sobrenombre, Menendo 
Peláez, vende al abad de Samos don 
Diego y sus monjes la heredad de Veiga 
de Mao por un caballo valorado en 50 
sueldos 

Formigueiros Samos 110 1062 252-253 

Damos vobis ipsam villam (Castilion) 
per omnes suos terminos et locos 
antiquos (...) quantum ad prestitum 
hominis est in ipsa villa per terminos de 
Samanos et de Formicarios, et inde per 
Toldanos, et per Onitio, et inde per 
Trascastro et inde unde primitus 
incepimus. Formicarios Non 

Guina, Sesgundia e Ildoncia con sus 
respectivos maridos, venden a Piniolo 
Froilaz, vicario de Samos una vila en 
Mao, en el lugar de Castillón, por precio 
de varios artículos en especie. 
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Formigueiros Samos 231 1064 416-417 

vilas nostras proprias, quas nuncupant 
Teimoy et Villam Medianam et in villa 
de Sancio (...); et sunt ipsas villas per 
terminos de Onitio, et per terminos de 
Sirgarios, per terminos de sancta 
Christina, et per castro Ermegildi, et per 
Formicarios, et per Fracxino, et per 
terminos de MIranda, e concludite 
usque figit se in priorem locum. Formicarios Non 

Menendo Muñiz y su mujer Elvira donan 
al monasterio de Samos y su abad 
Brandila las vilas de Teimoy, Vilameá y 
vila de Sancho, de las cuales han de 
mantener durante su vida. 

Formigueiros Samos 232 1067 417-418 

villam meam propriam quam vocitant 
Teimoi, et est ipsa villa in Humano, cum 
omnibus edifitiis suis intus et foris; Vª 
de ipsa villa que fuit de Munio 
Fernandiz, sic de comparato quomodo 
et de avolentia, per suos terminos et 
locos antiquos: per terminos de 
Formicarios, per terminos de Onitio, 
per terminos de Miranda et de Lauzara, 
et per terminos de Samanos. Formicarios Non 

Vimara dona al monje Gundesindo de 
Samos y al resto de la comunidad una 
vila en Teimoi, en Mao, por los términos 
que indica. 

Formigueiros Samos 106 1069 247-249 

quomodo concludit per terminum de 
Piornedo et per termino de Monte 
Acuto et per terminos de Onitio et de 
Toldanos et inde per Lagona de monte 
Occaso et per terminos de Fromicarios 
et inde per terminos de montes de 
Samanos; Fromicarios Non 

Piniolo Vermúdez por encargo de 
Sarraceno Vermúdez otorga al abad de 
Samos Auderico el lugar de Veiga en la 
parroquia de santa María de Mao 

Formigueiros Samos S - 16 1072 466-467 

ego Guntina texto et concedo mea villa 
quod dedit mihi viro meo Garsea 
Nunniz pro cartulam firmitatis propter 
amorem et pulcritudinem mee; et est 
ipsa villa territorio Froilani villa 
nuncupant Sonniti subtus alpe mons 
Hoccoso; et alia villa media in sanctum 
Saturnino; et alia villa media in Formigarios Non 

Guntina dona al abad de Samos Auderico 
y sus monjes la vila de Suñide, la mitad 
de otra vila en San Saturnino de Froián y 
la mitad de otra en Formigueiros 
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Formigarios et ereditates in Villallem et 
alias duas aiunctiones et cum omnem 
sua rem quod ad prestitum est. 

Formigueiros Samos 147 1080 309-310 

Dono atque concedo suprataxate 
ecclesie vestre et monasterio 
samonensi villam vocabulo Teimoy per 
suos terminos et locos antiquos, id est: 
per castrum de Formicarios, et inde per 
Barrarios de Cornias, et inde per illa 
lagona de Monte Ocaso, per Ponte 
Lausata, et inde per Sizan, et inde per 
Valle Goffo, et inde per termios de 
sancta Maria de Revorio, et inde per 
Petrauzos, et inde per Monte Mediano, 
et inde per termios de sancta Maria de 
Onitio, et inde per Lavella, et inde per 
Equa longa, et inde per ipso arrogio de 
Pontito, et inde per bovia de Vilar, et 
inde per Felgarias, quomodo se 
concludit ipsa villa iam dicta per suos 
terminos. Et est ipsa villa vocabulo 
Teymoi in territorio Gallecie, in valle 
Homano, rivulo discurrente Homano, 
subtus monte Eira Castro; 

castrum de 
Formicarios Si 

Pelagio Velasco dona al abad Fromario y 
sus monjes de Samos la vila de Teimoi en 
el valle de Mao. 
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Formigueiros Samos 4 1082 66-68 

cum multis sapientibus et precessertunt 
ad illum episcopum et ad Eita Gosendiz 
et posuerunt pedes ad illam arcam 
super Montam, et inde ad illam arcam 
super Zaon que dicunt Samanega, et 
inde per illo fontano sub [...], et inde in 
prono per illam aquam usque in 
sanctum Vincentium de Toldanos, et 
inde in directo ad illam petram de 
Calvor et concludit intus sanctum 
Laurentium cum aiacentiis suis, et inde 
per illam costam inter Castellum et 
Varzenola, et inde per aquam de 
Sarambelo discurrentem, et inde per 
aquam de [ ] et inde per illam lagonam 
super Guisali et inde per Cornias inter 
castrum de Formicarios et montem 
Occosum, et inde tras Covas de 
Humano ubi saccant vena ferrea et 
concludit illas intro se, et inde ad 
aquam de Humano ubi invenerunt 
petram fixam antiquam, et inde iuxta 
sanctam Mariam de Revoiro XV passos 
huc et inde ad illam scriptam spuer 
Onitio, et inde ad fogium Lupalem et 
figunt se in Eira Patron et invenerunt 
illas petras fixas veridicas et illos 
testamentos et concluserunt ipsum 
monasterium de Varzena et illam 
eclesiam de sancta Maria de Lier et 
alias hereditates intus, 

castrum de 
Formicarios Si 

Pleito sobre el monasterio de Barxa 
promovido por el abad Fromarico contra 
Eita Goséndiz "vicario del Rey desde el 
Miño al Sil", fallado en favor de Samos 
en una junta de magnates y obispos en 
presencia de Alfonso VI 
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Quiroga Celanova 97 1087 156-157 

In terra de Keirogas villa quam dicunt 
Pumares medietate integra quam abui 
de avolo meo Suario GUnsalviz et 
genitricis mei domna Santia, cum 
omnibus adiunctionibus suis et piscarias 
suas in rivulo Sile quam etiam aditio 

terra de 
Keirogas Non 

Dona Ximena Gutiérrez dóalle ó 
mosteiro de Celanova e ó abade Pelaio, 
tódalas súas propiedades que enumera 
coa petición de ser soterrada nel 

Formigueiros Samos 150 1092 313-314 

damus cum omnibus edificiis suis, sicut 
nos eam obtinuimus cum domibus et 
cunctis prestationibus suis, quomodo 
est conclusa et delimitata per suos 
terminos et locos antiquos: per 
terminos de Castilion usque in terminos 
de Castro, per terminos de Fonte Lopar 
usque in terminos de Taxaria, et inde 
per Sanctam Mariam, et per terminos 
de Formicarios; Formicarios Non 

Juan Leodemiro dona al abad Pedro de 
Samos y su convento el lugar de Vilameá. 

Formigueiros Samos 140 1098 300-302 

et est ipsa ecclesia terminata sicut 
determinat per terminos antiquos, id 
est: per terminos de Veremudi, per 
castro Papiti, per sancto Petro de 
Froian, per sancto Cosme, per castro 
Eilani, per Ceseirola, per Castrocan, per 
castro Formicarios, per rivulum de 
Humano; 

castro 
Formicarios Si 

Pedro García ofrenda a Samos y su abad 
Froilán la iglesia propia de santa María 
de Suñide con dos lugares anejos y 
algunas granjas en varios lugares. 

Formigueiros Samos 140 1098 300-302 

alia hereditas que est in Castello; alia 
que est in Pascasi; alia in Formicarios; 
ali in Villa Justi; Formicarios Non 

Pedro García ofrenda a Samos y su abad 
Froilán la iglesia propia de santa María 
de Suñide con dos lugares anejos y 
algunas granjas en varios lugares. 

Quiroga 
Tombo Vello 
de Lugo 104 1120 214-218 

Et cetera Episcopalia iura per Lemos, 
Sauinianos et Verosmum usque ad Sile 
et Mineum. Adhuc etiam Cairogam. In 
Ripa de Caue, Villam Desteriz. Cairogam Non 

Reparto de las fuentes de ingresos entre 
el Obispo Pedro III y la Canónica 
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Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 751 1151 116-117 

damus et concedimus (...) locum 
nominatum monasterium Sancti 
Claudii, que basilica fundata esse 
dignoscitur in loco predicto Quiroga, et 
cauto vobis ipsum monasterium (...) 
cauto vobis ipsum predictum per porta 
Estebanilus et ascendit in Montem 
Altum, et deinde a Fonte Frigida et a 
Devesa Redunda et vadit ad illa 
Ventussa et ascendit in Cacumine, 
castro de Colmenas et descendit a 
Fonte de lecus et de alia parte dividit 
per medium flumini Silla. 

loco predico 
Quiroga Non 

Alfonso VII, junto con su mujer, 
Berenguela, e hijos, Sancho y Fernando, 
dona a Velasco Pétriz y su madre Elvira 
Núñez el monasterio de San Clodio de 
Quiroga, pertenciente a la potestad 
regia, con todos los derechos, como 
recompensa por los buenos servicios 
recibidos y por amor a las reliquias que 
se conservan en dicho monasterio. 

Formigueiros Samos 53 1175 153-157 

ecclesiam Sancte Marthe de Castrocan, 
ecclesiam Sancti Iacobi de Formigueros, 
ecclesiam Sancte Marie de Sonidi, 
ecclesiam Sancti Martini de Froian 

Sancti Iacobi 
de 
Formigueros Non 

El Papa Alejandro III confirma al 
monasterio de Samos todos sus 
derechos jurisdiccionales y patronales 
que venían disfrutando de antiguo y 
dicta algunas normas disciplinares para 
la abadía 

Quiroga Samos 53 1175 153-157 

in terra de Keiroga ecclesiam de 
Varzena cum hereditatibus et 
servicialibus suis, ecclesiam Sancti 
Stephani de Villare de Mato cum 
hereditatibus et pertinentiis earundem 
ecclesiarum; Keiroga Non 

El Papa Alejandro III confirma al 
monasterio de Samos todos sus 
derechos jurisdiccionales y patronales 
que venían disfrutando de antiguo y 
dicta algunas normas disciplinares para 
la abadía 

Formigueiros Samos 49 1195 145-148 

Sancti Vicentii de Parata, Sancti Ysidori 
de Lauzara, Sancti Iacobi de 
Formicarios, Sancti Marie de Sonnidi, 

Sancti Iacobi 
de 
Formicarios Non 

Avenencia otorgada por el obispo de 
Braga don Martín, comisionado para ello 
por el Cardenal legado Gregorio, en el 
pleito mantenido entre la iglesia de Lugo 
y el monasterio de Samos por razón de 
las iglesias de San Esteban de Calvor y 
otras. 
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Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 967 1201 244-245 

Concedo etiam Deo et vobis domno 
Lupo praedicte sedis episcopo quod 
licet petitum sive judaiccus misero in 
galetiam vos et ecclesia vestra abeatis 
vestros homines de Robreda, de Tribes, 
de Caldelas et de Quiroga excusatos de 
ipso petito sive judarcus et ab omnia 
alia exacytione hoc autem vobis facio 
pro remedio animae meae, Quiroga Non 

Alfonso IX exime a los moradores de La 
Somozas del yantar real; exime 
igualmente a los moradores de Robleda, 
Caldelas, Trives y Quiroga de pedido 

Penadominga 
(Bendollo) 

Catedral de 
Astorga II 1050 1215 299-300 

dono atque concedo Deo et Beatae 
Mariae Astoricensis sedis, et vobis 
domino Petro eiusdem episcopo, 
vestrisque successoribus ecclesiam 
meam propriam de Vendollo, quae 
constructa est ad honrem sanctae 
Eolaliae, in terra et honore de 
Queiroga, Vendollo Non 

Alfonso IX dona a la iglesia de Astorga y a 
su obispo, don Pedro, por buenos 
servicios y gratos obsequios, la iglesia de 
Santa Eulalia de Vendollo, en tierra de 
Quiroga 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 1050 1215 299-300 

dono atque concedo Deo et Beatae 
Mariae Astoricensis sedis, et vobis 
domino Petro eiusdem episcopo, 
vestrisque successoribus ecclesiam 
meam propriam de Vendollo, quae 
constructa est ad honrem sanctae 
Eolaliae, in terra et honore de 
Queiroga, Queiroga Non 

Alfonso IX dona a la iglesia de Astorga y a 
su obispo, don Pedro, por buenos 
servicios y gratos obsequios, la iglesia de 
Santa Eulalia de Vendollo, en tierra de 
Quiroga 

Proendos 
Santo Estevo 
de Ribas de Sil 17 1218 262-263 

Tandem coram me data ipsa 
inquisitione per iuramentum facta 
inveni quod nullum servicium debent 
facere nec ipsi comiti nec alli ricome de 
Lemos de illis suis ecclesiis, videlicet, de 
Sancta María de Proendos, de Sancto 
Salvatore de Neyres,  

Sancta 
María de 
Proendos Non 

Alfonso IX falla que el monasterio de San 
Esteban de Ribas de Sil no debe prestar 
ningún servicio al conde Gonzálo Núñez 
ni a ningún otro ricohombre de Lemos 
por las iglesias que posee en aquella 
tierra, y que especifica. 

Quiroga 
Montederramo 
I  69 1219 250 

Quapropter ego, Rodericus Petri de 
Qeiroga, notum / facio omnibus tam Qeiroga Non 

Rodrigo Pérez de Quiroga troca co 
mosteiro a herdade que ten na ermida 
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presentibus quam futuris de San Miguel, en San Martiño, pola 
metade da vila de Salceda 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 1158 1232 377-380 

Ecclesia sancti Salvatoris de Quiroga det 
procurationem episcopo, insuper duos 
medios, unum de vino, et alterum de 
centeno. 

sancti 
Salvatoris de 
Quiroga Non 

Convenio entre el obispo don Nuño y el 
cabildo de la iglesia de Astorga, de una 
parte, y el prior, en Castilla y León, de la 
orden de los Hospitalarios de Jerusalén, 
acerca de los derechos y regalías que 
comparten en el territorio diocesano de 
Astorga 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 1158 1232 377-380 

Omnes alie ecclesiae de Quiroga et de 
Tribes dent quod daret consueverunt Quiroga 

 

Convenio entre el obispo don Nuño y el 
cabildo de la iglesia de Astorga, de una 
parte, y el prior, en Castilla y León, de la 
orden de los Hospitalarios de Jerusalén, 
acerca de los derechos y regalías que 
comparten en el territorio diocesano de 
Astorga 

Proendos 
Santo Estevo 
de Ribas de Sil 44 1247 280-282 

Locum ipsum in quo prefatum 
monasterium situm est cum omnibus 
pertinentiis suis, Sancti Martini de 
Nugaria, (...), Sancte Marie de 
Proendos,  

Sancte 
Marie de 
Proendos Non 

Inocencio IV confirma al monasterio de 
San Esteban de Ribas de Sil sus 
posesiones y le concede varios 
privilegios 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 1266 1255 449-450 

abeatis vestros homines de Robreda, de 
Tribes, de Caldelas et de Quiroga 
excusatos de ipso petito sive judarcus 
et ab omnia alia exacytione Quiroga Non 

Alfonso X confirma a la iglesia de Astorga 
la exención de sus vasallos de Las 
Somozas, Robleda, Tribes, Caldelas y 
Quiroga, según privilegio de Alfonso IX 
[1201, mayo, 19] 

Quiroga 
Montederramo 
I  195 1257 375-376 

Jnsuper do / pro anima mea cum uxore 
mea domna Fruyle una leyram [de] de 
uinea quam habeo in Keyroga, uidelicet 
/ in Lama Plana Keyroga Non 

Pedro Carro e a súa muller trocan co 
mosteiro de Montederramo un casal en 
Escuadro por outro que tiñan do mesmo 
mosteiro en Manzaneda e quedan nos 
dous como foreiros. Tamén lle doan post 
mortem unha leira en Lama Chá 
(Quiroga) 
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Quiroga 
Montederramo 
I  225 1259 400-401 

sobre demanda que nos / ffacía doña 
Beringella Alffonso del casar de Santa 
Cristina de Queiroga / con sso fforero, 
ffiçemos tal auenencia con ela: 

Santa 
Cristina de 
Queyroga Non 

Avinza entre dona Berenguela Afonso e 
o mosteiro de Montederramo sobre o 
casar de Santa Cristina de Quiroga 

Mones (Santa 
María) 

Montederramo 
I  454 1285 618-619 

eu, Mayor, Ssánchez, con meus / ffillos 
Vasco Pérez et Constança Pérez, 
vendemos et outorgamos / a uós, don 
frrey Gil, abbade de Monte de Rramo, 
et ao conuento dese / mijsmo lugar, 
para senpre, todo quanto herdamento 
nós auemos en / Pitín, que jaz su sino 
de Santa María de Mones.  

Santa María 
de Mones Non 

Maior Sánchez e os seus fillos fan ó 
mosteiro de Montederramo venda 
dunha metade e doazón da outra 
metade de todo o herdamento que 
teñen en Petín, na freguesía de Santa 
María de Mones 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga II 1417 1286 525-526 

damus et concedimus (...) locum 
nominatum monasterium Sancti Claudii 
que basilica fundata esse dignoscitur in 
loco predicto Quiroga, (...) cauto vobis 
ipsum predictum: per portas 
Estabanilus, et ascendit in Montem 
Altum et deinde a Fonte Frigida et a 
Devesa Redunda, et vadit ad illa 
Ventussa et ascendit in Cacumine, 
castro de Colmenas, et descendit a 
fonte de lecus; et de alia parte dividit 
per medium flumini Silla. Quiroga Non 

Sancho IV ratifica la donación realizada 
por Alfonso VII [1151 octubre, 8] por la 
que entregaba el monasterio de San 
Clodio de Quiroga a Velasco Pérez y su 
madre Elvira Núñez 

Proendos 
Catedral de 
Lugo XIV 108 1311 138 

(...) et eran y scriptas por testemoyas: 
Nuno Peláez, clerigo; Lopo Peláez, 
moordomo; Gonçalvo Mouran, Pedro 
Eanes d'Orvaçay, Martin Perez de 
Proendos de Lemos, clerigo; Fernan 
Aras, criado de Fernan Fernades, Monin 
Peláez de Lamas, testemoyas. 

Proendos de 
Lemos Non 

Cláusula testamentaria do racioneiro 
lucense Fernando Fernández 
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Quiroga 
Ferreira de 
Pantón 37 1315 51-51 

Sabean quantos esta carta viren commo 
eu, Tereiga Annes, filla que / foy de 
Johán Eannes, juyz que foy de 
Queyroga,  Queyroga Non 

Tareixa Eanes con su marido vende a 
García Pérez cuanto tenía su hija, María 
Fernández, en Fabeiro, feligresía de Chao 
de Fabeiro, por setecientos maravedís de 
dineros protugueses 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga III 1651 1330 157-158 

damus et concedimus (...) locum 
nominatum monasterium Sancti 
Claudii, que basilica fundata esse 
dignoscitur in loco predicto Quiroga, et 
cauto vobis ipsum monasterium (...) 
cauto vobis ipsum predictum per porta 
Estebanilus et ascendit in Montem 
Altum, et deinde a Fonte Frigida et a 
Devesa Redunda, et vadit ad illa 
Ventussa, et ascendit in Cacumine, 
castro de Colmenas, et descendit a 
fonte de Lecus; et de alia parte dividit 
per medium flumine Silla. Quiroga Non 

Alfonso XI confirma, a petición de Pay 
Gómez, abad de San Claudio, sito en 
Quiroga, una carta abierta de Sancho IV, 
fechada el 4-XI-1286, que ratificaba a su 
vez una carta de Alfonso VII, de fecha 8-
X-1151, donando dicho monasterio a 
Velasco Pérez y a su madre, Elvira Núñez, 
y confirmando su coto y señorío 
jurisdiccional 

Proendos 
Montederramo 
II 1021 1332 1269 

todo o noso herdamento / que don 
ffrey Ffernando et ffrey Johán de Santo 
Adrayo conpraron en Ffrancos / et en 
Proendos, ssu sino de Santa María de 
Proendos, Proendos Non 

O abade frei Gonzalo arréndalle a 
Domingo Pérez e á súa muller unhas 
herdades en Francos e Proendos, en 
Santa María de Proendos 

Proendos 
Montederramo 
II 1021 1332 1269 

todo o noso herdamento / que don 
ffrey Ffernando et ffrey Johán de Santo 
Adrayo conpraron en Ffrancos / et en 
Proendos, ssu sino de Santa María de 
Proendos, 

Santa María 
de Proendos Non 

O abade frei Gonzalo arréndalle a 
Domingo Pérez e á súa muller unhas 
herdades en Francos e Proendos, en 
Santa María de Proendos 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 516 1348 568-570 

Testemoyas que foron presentes: Roy 
Gomes, Roy de Quiroga, Pedro Are, 
Afonso Ferrnandes da Porta, Estevo 
Eanes, moradores enna Pobla; Iohan 
Çereixa, et outros. Quiroga Non 

María Castaña e os seus fillos dóanlle á 
catedral de Lugo canto posúen no couto 
de Cereixa, freguesía de San Pedro de 
Cereixa 
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Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 606 1354 682-683 

Testemoyas: Fernan Dias d'Aguiar; Ruy 
Gonçalves, notario de Lugo; Iohan 
Garçia Escança, Iohan de Quyroga, 
Garcia Lopes, camareiros do dito 
sennor obispo, ts. Quyroga Non 

Tareixa Pais e o seu marido véndenlle ao 
bispo de Lugo dous casais de herdade 
nas freguesías de San Miguel de Orzabai 
e Santa María de Adai por 2000 
marabedís. Deseguido, o bispo 
outórgalles os devanditos casais a eles e 
a un fillo. 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 628 1359 711-713 

(...) Garçia Rodrigues das Ribeyras, 
escudeyro do dito sennor obispo; Iohan 
Fernandes, Gonçalvo Fernandes de 
Quyroga, camareyros do dito sennor 
obispo;  Quyroga Non 

O bispo de Lugo outórgalle a Einés Pérez 
o casal de Casdoncende, en San Vicente 
de Deade, e recibe a cambio o de Santo 
Estevo de Castelo, na freguesía de Santa 
María de Castelo. 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 750 1376 888-890 

Testemoyas que foron presentes: Gil 
Rodrigues de Fornea; Gil Vasques de 
Santa Alla; Lourenço Eanes de Çereyia; 
Vaasco Fernandes, amo de Fernan 
Peres; Iohan Fernandes, camareyro; 
Gonçalvo de Quiroga; Afonso Lopes de 
Mande, ts. Quyroga Non 

O bispo de Lugo outórgalles a María 
Rodríguez e ao seu fillo e a unha voz o 
usufruto duns casais na freguesía de 
Baamorto e reciben a cambio todo o que 
posúe a beneficiaria na freguesía de 
Cereixa, polo que deberá pagar 
anualmente un cuarteirón de trigo e 
outro de cebada. 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 769 1377 913-914 

Afonso Ferrnandes et Roy Lopes; 
coengos; Alvaro Fernandes, Iohan 
Garçia, Iacome Ferrnandes, Ruy [...] de 
Quyroga, et outros. Quyroga Non 

O Cabido de Lugo afóralle ao cóengo 
Fernando Pérez e a dúas voces dúas 
casas situadas nas cortiñas de San 
Román por renda anual de 32 
marabedís. 

Quiroga 
Montederramo 
III 1422 1385 

1830-
1831 

ffasemos foro et carta a vós, Affonso 
Eanes de Fferreyra, morador en 
Queyroga, Queyroga Non 

O mosteiro afóralle a Afonso Eanes de 
Ferreira tódalas herdades que ten en 
Quiroga, nas freguesías de San Martiño, 
Santalla e San Salvador 

Quiroga 
Montederramo 
III 1422 1385 

1830-
1831 

vossos bees, de toda quanta herdade 
nós et o dito nosso mosteyro auemos 
en Queyroga, daquel cabo ssu / [ss]inos 
de Ssan Martino et de Santa Ala et de 
Ssan Salvador. Queyroga Non 

O mosteiro afóralle a Afonso Eanes de 
Ferreira tódalas herdades que ten en 
Quiroga, nas freguesías de San Martiño, 
Santalla e San Salvador 
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Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 872 1386 

1049-
1050 

Testemoyas que foron presentes: frey 
Lopo das Ribeiras; Afonso Ferrnandes 
de Quyroga, Gonçalvo Fernandes, seu 
yrmao; Johan Ferrnandes, notario de 
Pallares; Quyroga Non 

Fernando Cego failles doazón ao bispo e 
á igrexa de Lugo de todo canto lle 
pertence en San Pedro de Cereixa 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XIV 872 1386 

1049-
1050 

Johan Ferrnandes, notario de Pallares; 
Johan, camareyro do bispo; Gonçalvo 
Rodrigues, criado de Afonso de 
Quyroga; Roy Mouro, et outros. Quyroga Non 

Fernando Cego failles doazón ao bispo e 
á igrexa de Lugo de todo canto lle 
pertence en San Pedro de Cereixa 

Proendos 
Santo Estevo 
de Ribas de Sil 97 1387 329 

vendemos et logo por esta presente 
carta entergamos a vos Gonçalvo Eanes 
dArgemir et a vosa muller Vivyana 
Péres et a toda vossa vos para senpre 
jamays, todo quanto herdamento nos  
avemos suu signo de Santa María de 
Proendos  

Santa María 
de Proendos Non 

Venta entre particulares de un 
heredamiento en Santa María de 
Proendos 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 51 1405 334-335 

Todas estas herdades bos bendo a uos, 
o dito don Afonso Lopes et a o dito 
boso mosteyro, con todas as súas 
entradas et saydas et per ut quer que 
uaan sub o synno de Santa Maria de 
Proendos, por preço nomeado que a 
min et a uos ben aprouuo. 

Santa Maria 
de Proendos Non 

GOMEZ RODRIGUEZ DE SOBER, VENDE 
AL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON ALFONSO LOPEZ, 
VARIAS HEREDADES POR 150 
MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 52 1405 336-337 

a minna leyra de Nosedo, con seu 
lameyro et con suas aruores, segon esta 
marcada et debysada, que he duas 
teegas sementadura de trigo, segon jas 
su os synnos de Santa Maria de 
Proendos et de Santo Esteuo de Refojo 

Santa Maria 
de Proendos Non 

RODRIGO FERNANDEZ DE SOBER, VENDE 
AL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON ALFONSO LOPEZ, UNA 
LEIRA CON SU PRADO POR 80 
MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 61 1406 352-354 

Todo esto bos bendo con todas suas 
entradas et seydas, segon jas sub os 
synnos de Santa Maria de Proendos et 
de Santo Esteuo de Refojo por preço 
nomeado 

Santa Maria 
de Proendos Non 

RODRIGO FERNANDEZ DE SOBER, VENDE 
AL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON ALFONSO LOPEZ, 
VARIAS HEREDADES EN SOBER POR 430 
MARAVEDIS. 
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Proendos 
San Vicente do 
Pino 66 1408 363 

os quaes estan juntados con outros 
leyros do dito mosteyro et de outros de 
fillos de Martin Lopes de Sober et hun 
casarello en Fonte Ajido, a par d'outra 
casa da iglesia de Proendos; 

iglesia de 
Proendos Non 

GONZALO IBAÑEZ, VENDE AL ABAD DE 
SAN VICENTE DE MONFORTE, DON 
ALFONSO LOPEZ, DOS LEIRAS EN SOBER 
POR 35 MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 66 1408 363 

os quaes me ficaron da dita Maria Aras, 
mina avoa, su o sino de Santa Maria de 
Proendos,  

Santa Maria 
de Proendos Non 

GONZALO IBAÑEZ, VENDE AL ABAD DE 
SAN VICENTE DE MONFORTE, DON 
ALFONSO LOPEZ, DOS LEIRAS EN SOBER 
POR 35 MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 75 1410 378-380 

eu, Juan d'Ayra Vedra, morador en 
Çima de Billa, fligresia de Santa Maria 
de Proendos, fillo que foy de Pero 
Yanes de Froian 

fligresia de 
Santa Maria 
de Proendos Non 

EL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON ALFONSO LOPEZ, 
COMPRA A JUAN DA AYRA VEDRA, DOS 
LEIROS POR TREINTA MARAVEDIS; 
AFORANDOSELAS A CONTINUACION POR 
DOS VOCES POR LA CUARTA PARTE DEL 
FRUTO EN ELLAS PRODUCIDO 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 105 1428 460 

A qual dita vina vos vendo con suas 
çepas de terra et con suas entradas et 
seydas, a montes et a fontes que as ha 
et lle perteçe sub synos de Santo 
Esteuo de Refojo et de Santa Maria de 
Proendos; 

Santa Maria 
de Proendos Non 

FERNANDO ALFONSO DE VILLAODRIZ, 
VENDE AL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON JUAN VAZQUEZ, UNA 
VIÑA EN SOBER POR 200 MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 107 1429 463-464 

A qual dita vina vos bendo con suas 
çepas de terra et con entradas et 
saydas, a montes et a fontes, segon que 
as ha et lle pertesçen sub os sygnos de 
Santo Esteuo de Refojo et de Santa 
Maria de Proendos 

Santa Maria 
de Proendos Non 

FERNANDO ALFONSO DE VILLAODRIZ, 
VENDE AL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON JUAN VAZQUEZ, UNA 
VIÑA EN SOBER POR 200 MARAVEDIS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 198 1441 654-655 

que vos aforamos o noso lugar 
d'Outeiro que esta en no couto de 
Sober, que agora labre et trage a jur et 
a maao, Afonso Eanes d'Outeiro, con 
todas suas casas et herdades et arbores 
et pascos et devisos, saidas et entradas, 

Santa Maria 
de Proendos Non 

EL ABAD DE SAN VICENTE DE 
MONFORTE, DON ALFONSO, AFORA A 
ALVARO GARCIA DE EIRE, POR TRES 
VOCES, VARIAS HEREDADES POR 8 
TEGAS DE PAN, 2 GALLINAS Y 4 
MARAVEDIS LONGOS. 
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a montes et a fontes, por onde quer 
que vaan so o signo de Santa Maria de 
Proendos 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XV 1071 1447 214 

(...) aforo a vos Elvyra Ares, muller que 
fostes de Alvaro de Quyroga, Quyroga Non 

O chantre lucense afóralles a Elvira Ares 
e a dúas voces o casal de Atián na 
freguesía de Santiago de Castroncelos, 
por renda anual de quince marabedís e 
seis marabedís de luctuosa. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 301 1457 873-874 

aforo a vos, Fernan Yanes ... de 
Proendos... fillos ou fillas que anbos 
ajades Proendos Non 

ALFONSO VAZQUEZ AFORA A FERNANDO 
YAÑEZ, POR CUATRO VOCES, TRES 
LUGARES EN SANTIORJO. POR EL 
PRIMERO DARA LA CUARTA PARTE DE 
LOS GRANOS, DIEZ MARAVEDIS, TRES 
CAPONES Y UN CARNERO; POR EL 
SEGUNDO TRES CUARTERONES DE 
CENTENTO Y QUINCE MARAVEDIS, Y POR 
EL TERCERO, TRES CUARTERONES DE 
PAN, OCHO MARAVEDIS Y DOS CERDOS 
CEBADOS. 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 331 1465 935-938 

et con outro baçelo de Gonzalo de 
Proendos Proendos Non 

DON DIEGO DE LEMOS, SEÑOR DE 
SOBER, FALLA UN PLEITO ENTRE EL ABAD 
DE SAN VICENTE DE MONFORTE Y 
OTROS 

Quiroga 
Catedral de 
Lugo XV 1386 1492 578 

Testigos que foron presentes chamados 
e rogados: el senor [Comendador] 
reyal, Vasco de Quiroga; et Pedro de 
Paramo; Quiroga Non 

Subforo da cortiña de Boncon por Nuno 
Fernández a favor do clérigo Fernán 
Rodríguez, por renda anual de tres 
marabedís vellos 

Proendos 
San Vicente do 
Pino 444 1501 

1193-
1194 

que vos aforo commo dito he o lugar 
d'Outeyro, (...) pur vquer que as aja et 
pertescan a o dyto lugar su synos de 
Santa Marya de Proendos et de San 
Martino d'Arrojo 

Santa Marya 
de Proendos Non 

AJENJO GARCIA, CLERIGO DE 
ROZABALES, SUBAFORA A ALFONSO 
PEREZ, EL LUGAR DE OUTEIRO, POR DIEZ 
TEGAS DE PAN Y UNA DE TRIGO, UN 
BOLLO Y UNA ASADURA 
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Quiroga 
Montederramo 
III 

1710-
1796 

1474-
1491 

 

APARECEN MENCIÓNS REPETIDAS Á 
MESMA PERSOA, GONZALO DE 
QUIROGA, ABADE DE 
MONTEDERRAMO, QUE COMO TAL 
AFORA PROPIEDADES, ETC. Queiroga Non 

 

Proendos 
Santo Estevo 
de Ribas de Sil 211 

anterior 
a 1464 398-399 

Iten estas son as rendas e os çensos 
que o mosteiro de Santo Estevoo ha de 
aver das suas iglesias. De Vilar do 
Artello quatro moyos de çenteo e huun 
jantar. De Proendos dez moyos, çinco 
de pan e os çinco de vinno, e huun 
jantar e dez soldos lioneses ao abbade 
et outros dez desta moeda ao vestiario. Proendos Non 

Memorial de las rentas y censos de las 
iglesias del monasterio 

Formigueiros Samos 246 h. 1058 426 

de sancta maria de Castruncan I 
bracale, de sancto Iacobo de 
Formigarios I bracale, de sancta Maria 
de Sonidi I bracale, 

sancto 
Iacobo de 
Formigarios Non 

Noticia de las cantidades cobradas por 
razón del "voto de Santiago" entre los 
vecinos pertenecientes a la jurisdicción 
del monasterio de Samos 

Quiroga Celanova 170 
post. a 

942 238 

Placuit michi propria mea voluntate ut 
venderem vobis sicut et vendo terram 
meam propriam que iacet in Linares 
iuxta terram de Mauregato, territorio 
Carioga, prope flumen Syle, ipsa terra 
levante semente VI quartarios, 
integram vobis illam do atque concedo. 

territorio 
Carioga Non 

Benedicto véndelle ó bispo Rosendo e ó 
mosteiro de Celanova, a súa terra en 
Liñares no territorio de Quiroga 

Quiroga 
Catedral de 
Astorga I 482 séc. XI 372-373 

In Nauiola homines et hereditates 
medietate de Astrar in domecili et in 
villar et in rramisqueto casares cum 
suas ereditates et in Muriolorum 
ereditate sancti Sebastiani de Quiroga 
et alia super sancti Claudi 

sancti 
Sebastiani 
de Quiroga Non 

Noticia de hombres y herdades del 
monasterio de San Verísimo de Cabrera 
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Anexo II: Búsqueda online de fontes escritas 

 

TOPÓNIMO FERRAMENTA FONTE ANO MENCIÓN (OU TÍTULO DO DOCUMENTO, NO CASO DE PARES) 

Quiroga CODOLGA pt.Braga 1147 Fernandus Queiroga conf., 

Quiroga CODOLGA pt.Braga 1147 Fernandus Queiroga conf., 

Mones CODOLGA LE.Leon 1187 
cum Ualleza, et cum sua Mata, et cum Uarzenella, cum Mones, cum Petin, et cum omnibus illis 
que ibi ad regiam 

Valencia? CODOLGA LE.Leon 1187 
cum Ualleza, et cum sua Mata, et cum Uarzenella, cum Mones, cum Petin, et cum omnibus illis 
que ibi ad regiam 

Quiroga CODOLGA pt.Fiães 1224 hereditate propria quam comparaui de Ualasco Petri de Queiroga et de sua muliere 

Quiroga CODOLGA pt.Fiães 1224 hereditate mea propria quam conparavi de Valasco Petri de Queiroga et de sua muliere 

Quiroga CODOLGA LU.Lugo 1228 
confirmamus etiam eis in perpetuum Varzenam de Cairoga, sicut eis eam dominus E. bonae 
memoriae 

Quiroga CODOLGA LU.Lugo 1228 
confirmamus etiam eis in perpetuum Varzenam de Cairoga, sicut eis eam dominus E. bonae 
memoriae 

Quiroga TMILG 
Vida e Fala dos 
Devanceiros 1258 Saluador de Quiroga, ts.; 

Quiroga TMILG 

Documentos 
Galegos dos 
Séculos XIII ao 
XVI 1289 Fernandez notario publico en Tera de Quiroga ffoy presente et mandei ffazer esta 

Quiroga TMILG Galicia Histórica 1291 de vino que eu teno en quiroga. estremada que dian por alma de 

Proendos TMILG 

Documentos 
Antigos de 
Galicia 1302 da igleſia de Santa Maria de Proendos, por nome deſta iglesia da outra,  

Proendos TMILG 

Documentos 
Antigos de 
Galicia 1302 ſeia jnſtituydo da dita igleſia de Proendos ou for curador en algũã parte 
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Quiroga TMILG 
Vida e Fala dos 
Devanceiros 1305 Fernández, notario púplico en terra de Quiroga, foy presente presente e fiz esta 

Quiroga TMILG 
Santa María de 
Oseira 1316 Martin Carvallo, Johan Peres clerigo de Quiroga, Johan Fernandes clerigo de Cerdedo,  

Quiroga TMILG 
Santa María de 
Oseira 1325 notario publico en a Terra de Quiroga, que faça esta carta a mais 

Quiroga TMILG 
Santa María de 
Oseira 1325 Fernan Comin? de las Baylias de Quiroga et de Ribadavia,  

Quiroga TMILG 
Santa María de 
Oseira 1325 Pedro prior de San Salvador de Quiroga,  

Quiroga TMILG 
Santa María de 
Oseira 1325 Suares, notario publico en a de Quiroga, foy presente et a rogo 

Quiroga TMILG 

Documentos 
Galegos dos 
Séculos XIII ao 
XVI 1348 campo do Campo de Nozedo de Quiroga con todas suas dereyturas e pertenenças 

Quiroga TMILG 

Documentos 
Galegos dos 
Séculos XIII ao 
XVI 1348 Nonauyn que he no term~jo de Quiroga et outrosy damos o nosso 

Quiroga TMILG 
Vida e Fala dos 
Devanceiros 1417 en Queixa, e hua vaca en Quiroga, en cas Vidal, 

Quiroga TMILG 
Vida e Fala dos 
Devanceiros 1417 Gonçalo Peres de Quiroga; 

Quiroga TMILG Galicia Histórica 1473 e garçia estevez de lousada e quiroga e doña maria garçia de saavedra 

Quiroga TMILG Galicia Histórica 1473 lugo e pazos de lousada e quiroga veu morar a ela con a 

Quiroga TMILG Galicia Histórica 1473 ennos tenpos de estvo perez de quiroga e lousada e ines yañez mariño 

Quiroga TMILG Galicia Histórica 1473 terra de lugo e val de quiroga que ao tenpo for erdeiro de 

Bendollo PARES 
Archivo de la 
Real Chancillería 1556 

Ejecutoria del pleito litigado por Rodrigo Saco de Quiroga, canónigo de la iglesia de Quiroga 
(Lugo), con Ambrosio de Castro, vecino de Villafranca (s.i.), sobre rendición de cuentas de los 
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de Valladolid frutos y rentas que había cobrado éste último de los beneficios eclesiásticos de Bendollo (Lugo) y 
otros 

Bendollo PARES 

Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 1602 

Ejecutoria del pleito litigado por Toribio Ruiz, vecino de San Andrés de Luena (Cantabria), con 
María Gutiérrez, viuda, con Alonso Gutiérrez de Verdeja, vecino de Santa Eulalia de Bendollo 
(Lugo) 

Quiroga 
(Ermida) PARES 

Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 1605 

Ejecutoria del pleito litigado por Juanes de Celaya, curador de Catalina de Celaya, con Jerónima de 
Villasur, viuda de Catalina de Celaya, vecina de La Hermida (Lugo), en la encomienda de Quiroga 
(Lugo) 

Formigueiros PARES 

Real Audiencia y 
Chancillería de 
Valladolid 1716 

Padrón de vecinos de diversos lugares de la comarca de Sarria bajo la jurisdicción de la abadía de 
San Julián de Samos correspondiente al año 1716 

Formigueiros PARES 

Real Audiencia y 
Chancillería de 
Valladolid 1737 Pleito de Fadrique de Losada, vecino de Santiago de Formigueiros, abadía de Samos (Lugo) 

Mones PARES 

Real Audiencia y 
Chancillería de 
Valladolid 1783 

Pleito de Juan Clemente Feijóo, residente en la feligresía de Santa María de Mones, jurisdicción de 
Valdeorres, originario de la de San Pedro de Cerceda, jurisdicción de La Puebla de San Julián, 
obispado de Lugo. 

Formigueiros PARES 

Real Audiencia y 
Chancillería de 
Valladolid 1786 

Pleito de Manuel de Losada, vecino de Albariza, feligresía de San Tomé de Broza, jurisdicción de 
Saviñao (Lugo), naturales de la feligresía de Santiago de Formigueiros (Lugo). 

Quiroga 
(Ermida) PARES 

Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 1799 

Pleito de Manuel María Losada Rivadeneira, vecino de San Victorio, feligresía de Nuestra Señora 
de la Hermida, jurisdicción de la Encomienda de Quiroga, natural de la feligresía de San Salvador 
del valle de Mao, jurisdicción de San Julián de Samos. 

Bendollo PARES 

Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 1804 

Pleito de Vecinos, de Paradaseca (Burgos) Francisco María Cao, de Santa Eulalia de Bendollo 
(Lugo) Sobre Asistencia religiosa y de culto debida por Francisco María Cao, párroco de la 
feligresía de Santa Eulalia de Bendollo a los vecinos de Paradeseca, lugar de dicha feligresía. 

Bendilló PARES 

Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 1816 Pleito de Miguel Rodríguez, natural y vecino de Santa María de Bendilló, jurisdicción de Quiroga. 

Quiroga PARES NON FOI POSÍBEL A BUSCA POR UN NÚMERO DEMASIADO ELEVADO DE DOCUMENTOS 
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Anexo III: Planimetría derivada do voo dron de Formigueiros 
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