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1. Introdución
Con data 23-08-2017 Rafael Pérez Vázquez, alcalde do Concello da
Mezquita, presentou no rexistro Xeral da Xunta de Galicia unha solicitude
de autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para realizar a
actividade arqueolóxica descrita como PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO
CASTELO PEQUENO DE SANTIGOSO (A MEZQUITA, OURENSE).
O Xefe de Servizo de Arqueoloxía o 7 de setembro de 2017 autoriza ao
arqueólogo que subscribe a realización dos devanditos traballos e que se
clasifican como actividade de conservación e revalorización do patrimonio.
As datas de inicio e remate dos traballos de campo foron: de 25 de
setembro a 2 de outubro.
Durante a prospección localizouse material arqueolóxico cerámico en
superficie (que non foi recollido) e un petróglifo no Ben denominado
Castelo Grande, catalogado como referencia (REF32048003) e situado a
escasos 200 m do Castelo Pequeno de Santigoso. Procederemos a facer 3
novas fichas do Inventario Xeral de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de
Galicia e que se corresponden con: petróglifo da Cruz de Las, petróglifo do
Castelo Grande e o Castelo Grande.
Por outro lado, visitáronse 11 posibles xacementos apoiándonos na
información tirada a través dunha prospección realizada coa tecnoloxía
LIDAR. En tódolos casos os resultados foron negativos pero serviu para
achegarnos ata o Ben Catalogado “Mámoa do Prado Novo” (GA32048004)
e descubrimos que non hai tal mámoa polo que se fará unha proposta de
eliminación do Catálogo ao corresponderse con un afloramento granítico.
Tamén visitáronse 4 xacementos e 1 referencia a maiores do Castelo
Pequeno (GA32048011). En 3 casos, comprobamos que as coordenadas
eran incorrectas e farase unha proposta de modificación das mesmas.
Referímonos aos seguintes Bens: Fraga dos 3 Reis (GA32048021), o
Penedo dos tres Reis (GA32048022) e o Meniño de Pedra (GA32048017).

Citania Arqueoloxía S.L.
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O petróglifo da Pedreira 1 (GA32048019) e o Miliario da Xeira/Xeria (ACH
32048001) teñen tódolos datos correctos.
Por último, realizouse unha tarefa de prospección e contraste de
información de corte etnográfico que tivo como base o traballo
cartográfico.

Citania Arqueoloxía S.L.
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2. Localización

O municipio da Mezquita atópase enclavado no extremo suroriental da
provincia de Ourense. Limita ao norte con Viana do Bolo e a provincia de
Zamora (Castela e León), ao sur con Portugal (distrito de Braganza) ao
oeste co Concello da Gudiña e ao leste novamente coa provincia de
Zamora. Pertence á comarca de Viana xunto cos Concellos de Viana do
Bolo, A Gudiña e Vilariño de Conso. A súa superficie está dividida en nove
parroquias, sendo a capitalidade A Mezquita (San Martiño).
O territorio municipal pertence á bacía fluvial do Douro. As extensas
planicies centrais son cruzadas por unha densa rede fluvial, entre a que
aparecen os ríos Pereiro, Arbeigas, Cádavos e os regatos de Oporto, O
Chao, Prados, Regueiro e Castromil.
En canto á altitude, as principais elevacións son as montañas do noroeste
(Chao do Porco e O Cañizo), unha faixa de lombas desgastadas que limitan
con Zamora, e outra orla montañosa de menor altitude e fronteiriza con
Portugal (serra Esculqueira e Penedo dos tres reinos). Distínguense dúas
zonas orográficas, unha periférica ao nordeste caracterizada por altas
elevacións e pendentes acusadas, e unha zona central constituída por
superficies de aplanamento, alternando os reducidos altiplanos e
pequenos vales máis ou menos encaixados.
O Castelo Pequeno sitúase na parroquia de San Simón de Santigoso. Ocupa
a maior parte das Terras das Frieiras. Constitúe un territorio de terras altas
(por riba dos 900 metros de altitude).

Citania Arqueoloxía S.L.
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3. Normativa de protección arqueolóxica
A presente Memoria Técnica está redactada en cumprimento ao
articulado disposto no:
 Artigo 11 (Capítulo III ) do decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma
de Galicia, e pretende dar conta dos traballos de prospección
intensiva realizada no Castelo Pequeno de Santigoso -GA 32048011, así coma colaborar na conservación e revalorización do Patrimonio
arqueolóxico do concello da Mezquita (Ourense).
 Artigo 97 (Capítulo IV) da LEI 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio
cultural de Galicia.
A nivel laboral, Citania Arqueoloxía, contratou ao equipo cumprindo co:
 Convenio Colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia
para o sector da actividade arqueolóxica, Resolución do 29 de abril
de 2009, da Dirección Xeral de Relacións Laborais (DOG de 9 de
xuño de 2009).

Citania Arqueoloxía S.L.
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4. Xacemento protexido obxecto da intervención
Castelo Pequeno de Santigoso
CLAVE DE IDENTIFICACION

GA32048011

LOCALIZACION
Nome do xacemento:
Provincia:
Concello:
Parroquia:
Folla (1:5.000):266
Proxección UTM:
Altitude:

Castelo Pequeno.
Ourense.
A Mezquita.
Santigoso (San Simón)
Cuadrícula (1:5.000):85
X:
664.664 (Datum ETRS 89)
Y:
4.652.160 (Datum ETRS 89)
1.254 m s.n.m.

DESCRIPCIÓN
Descrición do ben dentro do catálogo de xacementos arqueolóxicos do
concello de A Mezquita:
Emprazamento topográfico: O Castelo emprázase nun outeiro coroado por
un afloramento residual de granito ou “castelo”, situado no medio da
serra da Azoreira, nunha estribación occidental da serra do Marabón, a
súa vez estribación da serra da Segundeira.
Destrucións e alteracións: O castro está cruzado por varias pistas de terra
que romperon as defensas en varios puntos. No sector leste, as fincas
privadas muradas alteraron a muralla neste sector, facendo os muros de
peche coa propia pedra da muralla e por riba dela. Parece que houbo ata a
actualidade unha gran depredación de pedra da muralla. Polo demais e
aínda que ten unha gran superficie, non sofre grandes alteracións.
Tipo de propiedade: Privada-comunal.

Citania Arqueoloxía S.L.
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Croquis e descrición: O Castelo emprázase nun outeiro coroado por un
afloramento residual de granito, a 1254 m., de altitude, situado no medio
da serra da Azoreira.
É o castro máis alto e visible de toda a contorna. Agás cara o norte, onde
se empraza o chamado “Castelo Grande” con máis altitude. O seu dominio
visual é amplísimo a curta, media e longa distancia, controlando non só as
chairas e vales da Mezquita senón tamén a comarca das Frieiras dende a
Gudiña, parte das terras portuguesas de Tras os Montes e as zamoranas de
Lubián e Hermisende.
A paraxe onde se empraza é unha superficie de erosión da alta montaña,
con moitos afloramentos de granito en toda a zona.Despoboada
totalmente e pouco accesible, con solos pobres de pouca potencia e
ningún río, tan só regatos e mananciais da conca hidrográfica do río Douro.
O topónimo”Castelo Pequeno” responde a un afloramento rochoso
natural, arredor do cal se constrúe o primeiro recinto ou croa. O castro
desenrólase pola aba sur deste outeiro rochoso ata as terras baixas,
conformando unha planta de tendencia ovalada, con tres recintos
escalonados e adxacentes entre sí, ata acadar as case 10 has de superficie
transformada, entre recintos habitables e defensas perimetrais. O eixo
maior, noreste-suroeste, con forte pendente de norte a sur, orienta o
castro cara o sur, onde se abriría a porta principal, situada na muralla do
terceiro recinto.
O Castro non conta con boas defensas naturais, agás no sector norte, polo
que ó seu emprazamento estratéxico e gran extensión, únese un profuso,
diverso e monumental sistema defensivo. Cada un dos tres recintos está
achaiado sobre fortes terrapléns e amurallado con muralla pétrea de
granito, que a pesar da gran depredación de pedra, na parte máis
inaccesible, a croa, os derrubes acadan unha altura de uns 10 m. No
terceiro recinto, cara o surleste, a muralla ten 4,30 m., de anchura cun
modelo construtivo en fiadas horizontais de aparello poligonal recheo de
cachotería, semellante aos dos grandes castros da comarca limítrofe de
Monterrei. O sistema de murallas complétase con torreóns defensivos,
hoxe é visible un no suroeste da muralla do terceiro recinto, e
posiblemente outro, un gran torreón de vixilancia independente da
muralla, situado no cumio do farallón rochoso, dado o gran derrube de
pedra que alí existe.

Citania Arqueoloxía
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O conxunto poboacional dos tres recintos está rodeado perimetralmente
por un sistema de foxo-parapeto-foxo, moi visible actualmente nas zonas
norleste e suroeste, onde se poden contar ata tres foxos concéntricos, e
nalgunha área mais vulnerable catro. A croa e o 2º recinto contan tamén
con tramos de foxos interiores, o que constata o sistema de construción
progresiva do poboado. No sector norte as murallas da croa péchanse
sobre o afloramento rochoso, no que se apoian, quedando un pequeno
tramo exterior do mesmo sen muralla como parte inaccesible da súa
defensa. Por fora a croa está rodeada dun profundo foxo seguido dun
parapeto, e a continuación en todo o abano norte, e mesmo por encima
deste parapeto, disponse unha extensa área de pedras fincadas. Esta
franxa defensiva ten aproximadamente 100m de longo por 25 de ancho,
ocupando unha extensión de 2600 m². As pedras fincadas teñen forma
piramidal con ángulos cortantes; están cravadas de forma vertical no chan,
sobresaíndo uns 70 cm., do mesmo, con pouca distancia entre elas,
dificultando o paso tanto a pé como a cabalo.
O sistema de pedras fincadas non é moi común nos castros galegos, só se
da nalgúns do sur da provincia de Ourense, como no castro de San Millán e
na zona oriental do Courel.

Plano 1 Fotointerpretación da planta realizada pola arqueóloga Nieves Amado, redactora da
ficha do inventario de xacementos arqueolóxicos en 2010.
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Plano 2 Proposta feita por Citania arqueoloxía en 2017. A superficie total é de 12.179 ha.

Proposta 2010

Proposta 2017

Muralla

3

3

Parapeto

3(NL), 4(W)

1(NL), 2(W)

Foxo

3(NL), 4(W)

3(NL), 2(W)

Zona de Pedras Fincadas

1(N)

1(N)

Entrada/Porta

3

-

Zona habitable

3 zonas habitables

3 recintos

Estruturas Domésticas

4(S)

-

Citania Arqueoloxía
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5. Fases do traballo
5.1 Metodoloxía

Para unha correcta conservación e revalorización do Patrimonio
arqueolóxico e etnográfico foi necesario realizar unha supervisión
bibliográfica referida á zona, revisar os catálogos existentes nas
institucións encargadas da súa xestión e protección, observar a fotografía
aérea, estudio da toponimia maior e menor e análise da cartografía de alta
resolución.
Pero ademais, unha actividade deste tipo debe tomar as medidas
axeitadas para non só localizar e estudalo xacemento obxecto principal do
traballo (Castelo Pequeno) e os de fácil identificación visual dende o
mesmo. Entendemos que era interesante adoptar unha metodoloxía
apropiada para prever onde poderíamos atopar novos Bens Arqueolóxicos
para revalorizalo patrimonio municipal e para elo, o xeógrafo e arqueólogo
Emilio Abad a través dun sistema óptico de medición de luz reflectida por
obxectos afastados para determinar a distancia (sistema LIDAR) xerou
unha cartografía con sitios susceptibles de ser xacementos arqueolóxicos e
que foron visitados en campo polo equipo.
O método de prospección utilizado baseouse no documento redactado
pola Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía (AEGA) titulado
ELEMENTOS DE VALORACIÓN PARA O CONTROL DE CALIDADE NA
ACTIVIDADE ARQUEOLÓXICA e que mestura a prospección intensiva –
entendida como unha revisión completa do xacemento GA32048011, a
súa contorna de protección e zona de amortecemento tendo presente as
posibles limitacións propias do estado da vexetación e a orografía, e a
prospección extensiva ou revisión de zonas puntuais dentro dun ámbito
territorial dado atendendo ós seguintes elementos de referencia:
-Xacementos catalogados
-Xacementos non catalogados pero coñecidos
-Por indicios (LIDAR, toponimia, topografía...)
-Por oportunidade (remocións recentes).

Citania Arqueoloxía
S.L.
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5.2 Traballo de campo

Realizouse un traballo de campo de prospección entendida como: a
exploración superficial e sistemática sen remoción de terras e dirixida ao
estudo e investigación para a detección de restos históricos, así como dos
compoñentes ambientais relacionados con estes.
A prospección abrangue a observación e o recoñecemento sistemático de
superficie e tamén a aplicación das técnicas que a arqueoloxía recoñece
como válidas.
O traballo de campo realizouse entre o día 25 e o 29 de setembro se ben,
o antropólogo, achegouse novamente a Santigoso, o 2 de outubro, para
entrevistarse cun informante local.
O equipo de traballo estibo formado por:
1 arqueólogo director: Israel Picón Platas
1 arqueólogo: Eduardo Velázquez Turnes
1 xeógrafo e arqueólogo: Emilio Abal Vidal
1 antropólogo: Miguel Ángel Losada García
1 auxiliar de arqueoloxía: Óscar Arias Álvarez
1 enxeñeiro topógrafo: Rubén Cifrán Touriño
5.2.1 Sistema de rexistro

Para a planificación da prospección na Mezquita, descargáronse uns
ficheros denominados LAS, desde o Centro de Descargas do Instituto
Xeográfico Nacional, compoñendo unha nube de puntos para a totalidade
da superficie do concello. Con esta nube de puntos, xerouse un MDE
(Modelo Dixital de Elevacións) de 1 metro de resolución, e sobre este un
modelo de sombras que permite recoñecer a topografía da superficie
deste ámbito territorial.
Unha vez que dispuxemos do modelo de sombras do territorio para
traballar, creamos unha malla de 200 x 200 metros, que nos permitiu
percorrer a totalidade o territorio desde gabinete, observándoo a unha

Citania Arqueoloxía
S.L.
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escala de 1:1.500, co suficiente nivel de detalle para a identificación de
posibles xacementos.

Plano 3 Posibles xacementos obtidos a través da tecnoloxía LIDAR e que foron prospetados.

Citania Arqueoloxía
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O resultado do percorrido permitiunos identificar 11 posibles sitios (planos
10 e 11) que fosen obxecto de visita no traballo de campo. Baseándonos
nestes datos, puidemos planificar o traballo diario, optimizando os días
dispoñibles para a catalogación. A preparación ademais dos devanditos
datos a través dun mapa na nube, axudounos aínda máis para poder
realizar a localización precisa dos sitios, aforrando tempo de
desprazamento e permitindo unha documentación máis rápida.
O resultado efectivo non foi moi frutífero, pois se comprobou que non se
corresponden con xacementos, senón con diferentes tipos de
amontoamentos de terra e pedras; ou directamente con penedos. Tres
dos puntos identificados resultaron ser minas de auga.
Ademais da prospección de diferentes lugares no concello, o modelo
LIDAR permitiunos xerar unha topografía de detalle para o conxunto do
xacemento de O Castelo Pequeno, e sobre o cal realizamos unha
interpretación das súas diferentes estruturas (plano 1).
5.2.2 Achega etnográfica

Citania Arqueoloxía ven colaborando dende fai tempo coa protección,
promoción e salvagarda do patrimonio cultural inmaterial polo que
incorporou un antropólogo que realizou entre os días 25 ó 28 de setembro
de 2017, unha tarefa de prospección e contraste de información de corte
etnográfico que tivo como base o traballo cartográfico realizado polo
equipo de Citania Arqueoloxía S.L, prestando especial atención ao
xacemento do Castelo Pequeño de Santigoso,.
A achega etnográfica tivo as características de acción integrada, non como
unha actividade independente e accesoria. Coordinada, xa que
desenvolveuse en orde a un plan conxunto e consensuado que priorizaba
puntos e áreas de interese. Transversal, xa que en tanto que equipo sobre
o terreo, os obxectivos neste sentido foron compartidos por todos os
integrantes e non abordados como un obxectivo parcial.
O traballo consistiu na determinación previa dunha estratexia a seguir en
función dos obxectivos marcados, os recursos dispoñibles (especialmente
o tempo) e a calidade autoimposta do servizo prestado á administración

Citania Arqueoloxía
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local e ós veciños e veciñas directamente concernidos. Despois, no
percorrido sobre o terreo para a localización de puntos de interese
prefixados, a caracterización dos mesmos en relación ós contidos
inmateriais; a entrevista de persoas cuxo espazo vital está determinado
pola vinculación ó territorio en cuestión, e a localización e consulta
adicional de información relevante a efectos de establecer relacións entre
as esferas material e etnográfica. Posteriormente realizouse traballo de
oficina e de procesado de resultados. Dentro desta estratexia acordamos
incluír unha perspectiva etnográfica con base de partida na toponimia
escollida e a prospectada. Centraremos esta breve exposición no traballo
desenvolvido na localidade de Santigoso (San Vicente), xa que foi o
epicentro ó redor do que gravitou a intervención programada.
Pouco é o que se sabe de certo das sociedades antigas da Galicia non interior.
Pouca arqueoloxía e poucas investigacións, en comparación con outras partes,
son as que ilustran sobre o sentido e natureza dunhas sociedades firmemente
ancoradas sobre un sistema silvo pascícola de ampla fondura no tempo.

Imaxe 1 Traballo de campo e documentación material.

Unha serie de factores deben terse en conta á hora de comprender a
metodoloxía empregada e a dimensión relativa dos resultados expostos.
Estes condicionantes son:
A erosión demográfica e sobre_envellecemento característico do área de
traballo ( e de moitas outras zonas interiores de Galicia) xunto ca
desaparición do modelo de vida da sociedade tradicional. En efecto,
postos a apañar datos relevantes, como a toponimia ou a tradición oral, a
desaparición do segmento de mais idade da poboación implica a apertura
dunha fenda no discurso que liga tales contidos ca paisaxe e territorio
superposto. Este hiato esténdese, nunha apertura progresivamente ampla,
cara os grupos de idade mais novos e tende a converterse unha fenda
crono_cultural. A muda do modelo económico e a perda de peso

Citania Arqueoloxía
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específico do sector primario co seu sistema pecuario e de
aproveitamentos do monte en xeral, desvincula á xente de mediana idade
ou menor do corpus de coñecemento sobre o cal vimos precisamente a
pescudar.
A limitada extensión no tempo desta intervención que implica unhas
dificultades engadidas á hora de combinar a dispoñibilidade dos veciños e
veciñas ca do equipo de traballo, xa que, ademais, este tamén debeu
aplicarse á realización dunha variedade de outras accións específicas como
se expón nesta memoria.
Entre as persoas informantes podemos destacar agora a deferencia e
especial dedicación recibidas de parte dalgunhas persoas de Santigoso,
núcleo mais próximo ó centro principal das accións descritas neste
documento. Así, compre recoñecer á información e tempo dedicado ás
nosas pescudas por parte de Nicolás Blanco Blanco tanto polos datos
achegados, a dispoñibilidade ofrecida e o tempo dedicado a
acompañármonos nos percorridos polos montes da zona. Tamén a Josefa
Vidueira Guerra e a Antonio de Barrio Vidueira, e as familias destas dúas
persoas. A José Rodríguez Cruz en calidade de natural e gran coñecedor da
zona tamén polos datos achegados.
Polo que á toponimia se refire, durante os días de traballo de campo mais
os de edición posterior dos materiais obtidos, manexamos ó redor dun
cento de topónimos que sobre os que, en conxunto, cumpriu localizar
sobre o terreo, recoller ex novo, situar correctamente, describir de xeito
relevante, relacionar dentro da paisaxe antes tradicional e agora
modificada ou comprender dentro dun contexto cultural concreto como é
o caso.
5.2.2.1 A relación entre toponimia e etnografía

Case que todos os micro-topónimos refrescados mediante esta actuación,
e malia as eivas que actualmente gravitan sobre esta caste de
intervencións a prol do patrimonio cultural, devolveron o eco ou unha
parte do caudal discursivo asociado á paisaxe durante xeracións.
Así, cando recollemos “As Poulas”, consignamos que nesa montesía
“praza” - segundo a terminoloxía local – “estaba a fonte de pedra onde se
ían lava-las mouras do Castro” ( en relación ó Castelo Pequeno de
Santigoso). Tamén que na “Poza das Cercas”, unha estrutura compatible
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ca idea de aprovisionamento de auga xunto ás murallas e foxos deste
“Castro”, “ había pozas con escaleiras para andar por baixo da terra” xa
que así o quería a tradición local e tal “confirmaran en tempos” “ os frades
das misións”. Cando Dª Xosefa Vidueira, de Santigoso, (98 anos) comunica
estes datos actualiza uns contidos que aumentan o significado e
importancia do que hoxe son ruínas e restos dun pasado que convén
coñecer e xestionar.
D. Domingo Antonio Vidueira Guerra, ferreiro, faleceu no ano 1968 cando
contaba con 91 anos de idade. Por boca da súa sobriña, Dª “Lita” Vidueira,
soubemos da importancia das “Leiras da Carba”, sitas ó sur do Castelo
Pequeno.
Nesta praza aparecían “ Tesouros” como o pendente de ouro atribuído a
“unha moura” pola informante actual como testemuña do relato do seu
devanceiro. Pouco mais abaixo deste lugar, soubemos tamén da existencia
da “Leira do Tesouro” na que segundo relata para nos, in situ, Nicolás
Blanco Blanco, de Santigoso, 63 anos, existe un “pozo con tesouros”.
Actualmente non pode verse, segundo aclara D. Nicolás, xa que “ foi
atuído polo tío Xosé Afonso, que era de Alimondi en Portugal”, co gallo de
que ninguén mais puidera beneficiarse das riquezas agachadas baixo a
terra. Numerosas referencias aluden a riqueza en tales “tesouros”
gardados baixo, e mesmo dentro, de certas pedras destes montes. Seica
tantos que chegou a constituír unha caste de aproveitamento mais entre
os posibles da contorna. Circulou cando menos un “Ciprianillo”, libro
pretendidamente inventario e metodolóxico da busca destas riquezas
arcanas. Tamén neste caso demos cos reputados restos materiais desta
actividade cando na procura de gravados rupestres consignados nas fichas
de patrimonio atopamos as “pedras reventadas” pola acción de familias e
verdadeiros profesionais da subrepticia industria.
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Imaxe 2. Restos da procura dos “tesouros” gardados baixo, e mesmo dentro, de certas
pedras destes montes.

Noutros casos, o mito popular establece relacións doutra natureza: Quere
tamén a tradición que exista un túnel que una o “Castelo Grande de
Santigoso” co lugar da Esculqueira, unha aldea e un alto do concello da
Mezquita.

Imaxe 3 Procura da boca do túnel dos Mouros dende O Castelo até á Esculqueira e “boca”
deste.

A toponimia do segundo faría referencia á idea de esculcar, axexar, vixiar
con discreción. Efectivamente, a altitude do primeiro desta parella
vencellada mediante este procedemento mítico, permite unha visibilidade
plena e recíproca do segundo, que tamén é un alto, inda que mais
modesto que o Castelo Grande. A distancia entre estas referencias, sobre
Citania Arqueoloxía S.L.
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plano e en liña recta, supera ós 6200 metros e con seguridade este item
cultural ten un valor simbólico que establece unha equivalencia entre dous
promontorios que constitúen verdadeiras atalaias sobre a paisaxe, as vías
de paso e os territorios circundantes. O feito de que no caso do Castelo
pequeno, de mais de 1300 msnm teña aparecido, nesta intervención,
cerámica medieval, indica a conveniencia de posteriores indagacións ó
respecto da relación entre dous lugares unidos tanto no plano fisiográfico
como no etnográfico.
5.2.2.2 A relación entre a toponimia e as comenencias culturais

Outro plano de análise pode ser tamén establecido en relación á relación
un tanto “líquida” entre a toponimia e as comenencias culturais.
Un dos mais senlleiros elementos da contorna analizada é o denominado
“Penedo dos Tres Reinos”. Este fito natural da paisaxe - un rochedo
granítico, unha “fraga” na denominación local - tamén o é dende o punto
de vista histórico, administrativo e simbólico. Tanto no plano da cultura
popular como letrada.
Constitúe este un bo exemplo destas interseccións entre esferas de
significado xa que dada precisamente a súa importancia simbólica
inveterada, foi escollido como marco de deslinde no Tratado de Lisboa,
asinado entre España e Portugal o 29 de setembro de 1864, e coñecido
como Tratado de Lindes entre España e Portugal ou Tratado de Límites de
1864, titulado “Tratado de limites desde la desembocadura del Miño hasta
la unión del río Caya con el Guadiana entre España y Portugal”.
Neste documento as partes actuantes acordan establecer e suxeitarse á
certas referencias fisiográficas, visuais, na delimitación da “Raia” hispanolusa. Nos artigo XIV e XV do documento, establecese o “Penedo de los tres
Reinos” como punto de inflexión da Raia:
Articulo XIV. Desde el Portelo del Cerro de Esculqueira ira la raya por las
cumbres de este hasta el penasco mas elevado de los de dicho cerro, situado casi a
la mitad del descenso del mismo y enfrente del Monte de Castro, (…).
En seguida continuarâ (…) y por la vereda llamada Verea Vella hasta el
Penedo de los très Reinos donde termina la provincia de Orense.
Articulo XV. Desde el Penedo de los très Reinos ira la raya a la Piedra
Carvallosa, atravesarâ después el rio Tuela en el puerto de Barreira, y subiendo
hasta un punto proximo al Horno de la Cal (…etc)
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Imaxe 4 Marco 349 ou Penedo dos Tres Reinos ou Fraga dos Tres Reinos.

Podería pensarse que a solidez como elemento indubitable diste fito fixo
del un referente nato naquela cuestión, mais a realidade é que no mesmo
tratado a denominación do penedo que sinala a linde atribúese a
diferentes rochedos ou fragas.
“El hito 349 es el muy conocido con la denominación de penedo de los tres Reinos,
al este del camino de la Vereda Vieja(…)
El hito 350 es natural y está grabado en una peña grande granítica, aislada, en
terreno llano a 334 metros del hito precedente. Esta Piedra es conocida como
Penedo de Moço o Piedra de los tres Reinos(...)Al sur de este hito y a 100 metros
de el, hay una fuente llamada de los Tres Reinos o de Moço que es punto de Raya”

Vemos como os marcos fronteirizos 349 e 350 comparten denominación e
que, segundo o manifestado, tanto os diferentes penedos e a fonte
semellan facer parte dunha área que reclama para si mesma á
denominación de “dos tres Reinos”. Inda hoxe, segundo a quen se lle
pregunte na zona, indicarán como “verdadeiro” tal ou cal penedo como o
dos Tres Reinos.

Citania Arqueoloxía S.L.

22

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTELO PEQUENO DE
SANTIGOSO (A MEZQUITA -OURENSE)

Imaxe 5 Imaxes dos textos do Tratado de Lindes de 1864 (Cortesía d.Xosé Rdz. Cruz)

5.2.2.3 Unha relación simbólica

Moitas outras denominacións recollidas fan referencia, e son hoxe o
ultimo vestixio, dunha paisaxe humanizada e da base económica do
sistema social ca que tiña establecida unha relación simbiótica. A paisaxe
dependía da continua actividade e actualización polo uso e “consumo”
cotiá, e as comunidades eran viables nos termos así establecidos en tanto
as cousas seguisen igual. O Rebus sic stantibus do aforismo latino aplicado
a este caso.
Unha complexa urde de relacións mutuas e ca terra que a mediados do
século XX estaban xa axustadas ó máximo do seu deseño. Nos montes,
seguindo unha expresión moi recorrente hoxe en día para referirse a
aqueles tempos, “ Non había un guizo”, non había un pauciño solto para
queimar. Toda a materia orgánica aproveitábase dalgún xeito. Esterco
animal ou humano, augas, restos de calquera caste. As augas podían ser,
por exemplo, Augas Cabrías as aproveitables á vontade, ou augas partidas,
as sometidas a un reparto de orixe ignota e inmemorial. A xestión non
conflitiva dun sistema tan axustado e exixente requiría dun complexo
modelo de interacción ca paisaxe entre outras áreas de xestión necesarias.
Un síntoma perceptible hoxe daquela realidade é o feito a grande calidade
de detalle daquela toponimia popular.
Cando, por exemplo, recollemos a denominación de Camiño de Salamanca
ou A Salamanca como unha zona pola que a tal rota entra ou sae do pobo,
estamos coñecendo tamén da existencia dun intenso e inveterado tráfico
de persoas, bens e servizos que relacionaban esta área sur meridional
galega co centro e sur peninsular. A denominación trae conta, segundo
recollemos, do trasego establecido non solo ca área salmantina, senón de
mais aló onde moitas persoas desprazaban o seu espazo vital para
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traballar en oficios diferentes, ou para comerciar, servir e mesmo ficar
definitivamente, sendo isto ás veces un conflito que cumpriu resolver
mediante unha expedición de busca que rematou ca “repatriación” dalgún
díscolo pai de familia acomodado como criado nalgún “cortijo” do sur
onde os traballos mais duros semellaban menores que a vida cotiá do
planalto da Mezquita.
Así, cada lugar ou recuncho con nome garda memoria e da conta
inventariada de usos e produtos, especies e calidades sen as que o
territorio daría en ser unha masa informe, un magma sen sentido e sen
posibilidade de xestión e beneficio. Por elo mesmo, e para calquera
xestión futura, compre recoller toda a información factible ó respecto. Se
As Marxas, por exemplo, indican o límite do aproveitamento hortícola e
de foresta mansa en xeral, ese indicador pode resultar conveniente, como
resultou no pasado. Cando o sitio de O Colmear evidencia a aptitude
apícola, non resulta extrano que así o siga sendo. Bubela, na imaxe.
As Casetas indica a área interior dentro do gran castro do Castelo Pequeno
na que existían presuntamente unhas edificacións xa arruinadas cando
Lisardo Blanco, falecido no 1966 ós 93 anos, case ficou esmagado por un
derrumbe das paredes das mesmas nunha invernía na que procuraba
cazar coellos no medio da neve (unha práctica moi recorrente na zona,
segundo o averigüado). Unhas paredes altas dabondo como para que as
bubelas (Upupa epops L.) unhas aves migratorias, niñaran inda nelas.
Tamén que nese sitio aparecían pedras que, segundo os vellos de antes,
eran muíños para facer papas.
Tamén pola toponimia inferimos a existencia de A Torre na praza de O
Bosque, o cal exixiría mais investigacións ó respecto. E tamén por este
procedemento podemos saber cal é, segundo a tradición, a Casa Primeira
ou a mais antiga do pobo de Santigoso.
Por outro lado, resultaron abondosos os topónimos como Cabeza,
Cabeciña ou Cabezo. Segundo recolle Manuel Taboada o masculino
indicaría a superficie chairega dun monte, mentres que o feminino remite
cara a idea de monte redondeado. Castelo indica un “monte cónico”
segundo Taboada, e Touza, por exemplo, un monte con carballos. Compre
ter en conta estas e outras moitos matices xa que o termo “Bruxa” nestas
partes indica ós remuíños nas augas, e o Arado é a constelación da Osa
maior. O Petal é unha represa dun muiño e a súa presenza indica a do
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enxenio hidráulico malia que moitas veces non se conservan nin un nin
outro. Formigo, formigoso ou formiga, son moitas veces referentes que
indican certa enfermidade (a onomicose, ou tiña das uñas) dos pezuños
dos ungulados, un aviso pois, dentro dun modelo de xestión colectiva dos
montes.
A achega etnográfica, recen encetada con esta intervención, marca pois (
ou pode facelo) fluxos predominantes de información dentro do contexto
estudado. Por exemplo, cando recollemos os usos e costumes
relacionados co vizoso entroido desta parte, vemos unha relación moi
marcada entre tres lugares: Santigoso, O Pereiro e Castromil. Mediante a
memoria da desaparecida Sra. Clarisa, de Santigoso, verdadeira factotum e
catalizadora social desta festa e outras relacións sociais, sabemos como o
radio de acción cotiá do solar dos Castelos pequeño e Grande e arredores
podía chegar até S. Martín de Castañeda na veciña Comarca sanabresa. Ou
cal era o sentido das relacións entre os Tres Reinos aquí confluíntes:
Galicia Portugal e Castela.
5.2.3 Voo fotogramétrico

O equipo de GEOMATI-K INGENIERIA realizou un traballo de voo
fotogramétrico no Castro de Castelo Pequeno e que consistiu nos
seguintes traballos:
 Realización de voo fotogramétrico automatizado con vehículo aéreo
non tripulado de menos de 5kg e Operadora de RPA´S autorizada
por AESA (17758/RG 18245).
 Instalación de rede de bases topográficas en sistema ETRS89 e
materializadas para a súa perdurabilidade.
 Obtención de Fotografías aéreas dende distintas localizacións en
formato jpg de gran resolución.
 Planimetría en planta con ortofotografía do ámbito da actuación.
5.3 Traballo de gabinete
5.3.1 Memoria técnica

Redacción da Memoria Técnica: o documento final que recolle toda a
documentación obtida na intervención, conforme ao establecido no
Decreto Regulador da Actividade Arqueolóxica en Galicia 199/97.
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5.3.2 Inventario de Xacementos Arqueolóxicos

Durante o traballo de campo localizamos un petróglifo inédito -Cruz de
Las-, que será incorporado no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da
Xunta de Galiza con código GA32048031.
En xuño de 2010, o arqueólogo Javier Chao Álvarez incorporou unha
referencia ao Inventario, “O Castelo” con código REF 32048003. A
descrición era:
“Trátase dun pico rochoso coñecido como O Castelo onde segundo as
lendas referidas polos veciños houbo unha ocupación dos mouros que
construiron o “Castelo Pequeño” (GA32048011) pero que tamén
deixaron unha cova e “habitacións cadradas” no Castelo.
Sobre o terreo localizamos un pequeño bolo granítico con coviñas e
unha pegada a modo de pranta de pé con unha coviña no interior. Na
base do pico máis pronunciado do outeiro aparecen unha importante
cantidade de pedra espallada formando unha liña que o perimetra no
sector leste e que podería ser orixinada pola destrucción dalgunha
posible defensa ou ben
por mor de canteiras. Coidamos que é máis probable a primeira
interpretación posto que de ser orixinada polo cascallo de canteiras
terían que ser moitas e moi evidentes cousa que non sucede. Non
somos quen de confirmar se se trata dun xacemento ou non pero
coidamos que si presenta un alto interese arqueolóxico.”
Incorporarase outro petróglifo sito no Castelo -petróglifo de O Castelo
Grande- con código GA32048030 e localizouse abundante cerámica
medieval na devandita Referencia. Todo isto, xunto co aportado por Javier
Chao, fainos pensar que o Castelo debe que trocar de Referencia a
Xacemento. O nome novo (seguindo as indicacións da xente de Santigoso)
será -Castelo Grande-, o código GA32048029 e a adscrición cultural
Medieval

Citania Arqueoloxía S.L.

26

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTELO PEQUENO DE
SANTIGOSO (A MEZQUITA -OURENSE)

ED50

ETRS89

Vellas

Novas

Novas

X

Y

X

Y

X

Y

Castelo Grande

664726

4652801

664713

4652801

664601

4652586

Petróglifo do
Castelo Grande

-

-

664736

4652793

664611

4652578

Petróglifo de
Cruz de Las

-

-

666189

4652130

666064

4651915

Por outro lado, visitamos moitos xacementos inventariados e verificamos
que as coordenadas de 3 petróglifos eran incorrectas. O devanditos bens
son:
 Fonte dos Tres Reis/ Penedo dos Tres Reis (GA32048022)
 Fraga dos Tres Reis (GA32048021)
 Meniño de Pedra (GA32048017)
Por tal motivo, propomos emendalas coordenadas referidas ao sistema de
referencia de coordenadas ED50 e ETRS89, coa proxección UTM no fuso 29
(código EPSG 25829).

ED50

ETRS89

Vellas

Novas

Novas

X

Y

X

Y

X

Y

Penedo dos Tres
Reis

667133

4648865

667245

4649001

667120

4687875

Fraga dos Tres Reis

666918

4648582

667013

4648742

666889

4648527

Meniño de Pedra

665382

4651737

665498

4651871

665374

4651656

Por último, proponse a eliminación de un xacemento: Mámoa de O Prado
Novo GA32048004. O 26 de setembro, achegámonos ata o devandito Ben
e comprobamos que non é unha Mámoa. Correspóndese claramente con
un afloramento granítico con marcas de extracción de cantería.
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Simplemente é unha proposta pero, baixo o noso entender, moi
importante xa que está integrada no Catálogo do Patrimonio Cultural de
Galiza polo que se atopa afectada por calquera dos procedementos de
inclusión previstos na LEI 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galicia.
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5.3.3 LIDAR

O LIDAR (de light detection and ranging) é unha técnica de teledetección
óptica que utiliza a luz de láser para obter unha mostra densa da superficie
da terra producindo medicións exactas de x, e e z. LIDAR, que se utiliza
principalmente en aplicacións de representación cartográfica láser aéreas,
está a xurdir como unha alternativa rendible para as técnicas de topografía
tradicionais como unha fotogrametría. LIDAR produce datasets de nube de
puntos masivos que se poden administrar, visualizar, analizar con
programas que manexan.
LIDAR é un sensor óptico activo que transmite raios láser cara a un
obxectivo mentres se move a través de rutas de navegación específicas. O
reflexo do láser do obxectivo detéctano e analizan os receptores no sensor
LIDAR. Estes receptores rexistran o tempo preciso do rebote do raio láser,
podendo calcular a distancia entre o sensor e o obxectivo. Combinado coa
información posicional (GPS e INS), estas medidas de distancia
transfórmanse en medidas de puntos tridimensionais reais do obxectivo
reflector no espazo do obxecto.
Os datos LIDAR organizados espacialmente postprocesados coñécense
como datos da nube de punto. As nubes de punto inicial son grandes
coleccións de puntos de elevación 3D, que inclúen x, e, z, xunto con
atributos adicionais como marcas de tempo GPS. As entidades de
superficie específicas que o láser atopa clasifícanse despois de que a nube
de punto LIDAR inicial é posprocesada. As elevacións da terra, os edificios,
cuberta forestal, pasos elevados de autoestrada, e todo o demais que o
raio láser atopa durante a enquisa constitúe os datos de nube de punto.
Dende o ano 2004 vense traballando no proxecto PNOA (Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea). O obxectivo deste proxecto é cubrir todo o
territorio de España mediante nubes de puntos con coordenadas X,E,Z
obtidas mediante sensores LIDAR aerotransportados, cunha densidade de
0,5 puntos/m. A precisión altimétrica obtida é mellor de 20 cm RMSE Z.
Estas nubes de puntos teñen múltiples aplicacións: obtención de modelos
dixitais do Terreo e de superficies (con edificios e vexetación), estudos de
zonas inundables, detección automática de edificacións novas, cálculo do
coeficiente de admisibilidade de pastos da PAC, estudos de visibilidade e
cobertura de antenas, entre outras moitas.
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A dispoñibilidade deste tipo de topografía da totalidade dun ámbito
territorial, aplícase á arqueoloxía de forma directa para o recoñecemento
de xacementos arqueolóxicos. Determinados tipos de sitios teñen formas
recoñecibles que permiten a identificación de posibles xacementos, o que
permite unha planificación máis efectiva dos tempos de traballo de
campo. O uso deste tipo de tecnoloxías non evita a necesaria
comprobación en campo por parte dun arqueólogo, pero si lle permiten a
este planificar mellor o seu traballo e por tanto facelo máis eficaz. Tipos de
xacementos que son facilmente recoñecibles poden ser túmulos, castros
ou outro tipo de estruturas como neveiros, campamentos romanos, vías,
etc.

Plano 3 Exemplos de identificación de sitios arqueolóxicos: neveiro e túmulo megalítico.

5.3.4 Materiais

Localizáronse materiais cerámicos nun pico rochoso denominado O
Castelo Grande onde segundo as lendas referidas polos veciños houbo
unha ocupación dos mouros que construíron o “Castelo Pequeno”
(GA32048011).
O Castelo Grande está referenciado dentro do Inventario da Xunta co nº
REF 32048003 pero despois da localización de cerámica medieval en
superficie (plano 8) faremos unha ficha como xacemento.
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Localizáronse varios fragmentos cerámicos moi rodados -informes na
maior parte- cuxa tipoloxía é descoñecida. Porén identificamos 2 bordes
tipo pestana pertencentes a olas e cuxa cronoloxía se pode cinguir aos
séculos XIV-XV.
O material non foi recollido.

Imaxe 6 Exemplo do material cerámico localizado durante a prospección no Castelo Grande.

Pontevedra, 13 de novembro de 2017

Asdo.: Israel Picón Platas
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6. Planimetrías

1. Interpretación dos espazos construtivos do Castelo Pequeno.
E/1:2.000
2. Delimitación das áreas de protección urbanística e catastro.
GA 32048011. E/1:3.000
3. Delimitación das áreas de protección urbanística e PNOA.
GA 32048011.E/1:3.000
4. Delimitación das áreas de protección urbanística. PNOA e
Catastro. GA 32048011. E/1:3.000
5. Toponimia na contorna do Castelo Pequeno. GA 32048011.
E/1:3.000
6. Localización de O Castelo Grande na cartografía 1:5000 e
microtoponimia. E/1:5.000
7. Localización de sitio e petróglifo de O Castelo Grande na
cartografía 1:5000 e microtoponimia. E/1:5.000
8. Localización de cerámica na contorna de O Castelo Grande.
E/1:1.000
9. Lugares prospectados no Concello de A Mezquita. E/1:50.000
10. Localización dos indicios na capa LIDAR visitados. E/1:2.000
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11. Localización dos indicios na capa LIDAR visitados. E/1:2.000
12.Toponimia recollida durante o traballo de campo. E/1:5.000
13.Toponimia recollida durante o traballo de campo. E/1:2.500
14.Toponimia recollida durante o traballo de campo. E/1:5.000
15.Toponimia recollida durante o traballo de campo. E/1:3.000
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Anexo 1 Síntese
Encabezamento
- Código do expediente
ED 102A 2017/460-0
- Título do proxecto
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTELO PEQUENO DE
SANTIGOSO (A MEZQUITA -OURENSE).
- Autor
Israel Picón Platas
Como fase previa aos traballos de campo (Prospección Intensiva)
realizouse unha revisión en gabinete do inventario utilizando cartografía
de alta resolución (sistema LIDAR) que consiste nun sistema óptico de
medición de luz reflectida por obxectos afastados para determinar a
distancia e, a partir desta información, precisar unha posición. Este
sistema está amplamente utilizado no ámbito da documentación
patrimonial, enfocado tanto a reconstrucións 3D como á catalogación.
O LIDAR resaltou a existencia de 11 posibles xacementos que foron
visitados e certificouse que ningún dos sitios é xacemento. A través desta
prospección achegámonos ata o Ben Catalogado “Mámoa do Prado Novo”
(GA32048004) e descubrimos que non hai tal mámoa polo que se fará
unha proposta de eliminación do Catálogo ao corresponderse con un
afloramento granítico.
Tamén visitáronse 4 xacementos e 1 referencia a maiores do Castelo
Pequeno (GA32048011). En 3 casos; Fraga dos 3 Reis (GA32048021), o
Penedo dos tres Reis (GA32048022) e o Meniño de Pedra (GA32048017)
comprobamos que as coordenadas eran incorrectas e fixemos unha
proposta de modificación das mesmas. O petróglifo da Pedreira 1
(GA32048019) e o Miliario da Xeira/Xeria (ACH 32048001) teñen tódolos
datos correctos.

Ademais localizouse material arqueolóxico cerámico en superficie (que
non foi recollido) e un petróglifo sitos no Castelo Grande, catalogado como
referencia (REF32048003) e situado a escasos 200 m do Castelo Pequeno
de Santigoso. Unha vez comprobado que o devandito Castelo Grande é un
xacemento e procedeuse a incorporalo no Inventario Xeral de Xacementos
Arqueolóxicos da Xunta de Galicia con código GA32048029. Tamén
incorporamos o petróglifo do Castelo Grande GA32048030.
Durante a prospección localizouse un petróglifo denominado Cruz de Las
con código GA32048031.
Outro apartado fundamental do traballo foi a documentación exhaustiva
do Castelo Pequeno a través dun voo fotogramétrico automatizado con
vehículo aéreo non tripulado de menos de 5kg e Operadora de RPA´S
autorizada por AESA (17758/RG 18245). Para elo, instalouse unha rede de
bases topográficas en sistema ETRS89 e materializadas para a súa
perdurabilidade.
Realizáronse planimetrías xeoreferenciadas en sistema ETRS89 e curvas de
nivel cada 0.20 metros, plano en planta con ortofotografía a escala do
ámbito de actuación e fotografías aéreas desde distintas localizacións en
formato jpg de gran resolución así como
O Castelo Pequeno ten unha superficie total de 12.179 ha., e conta con 3
murallas circulares que xeran 3 recintos; o superior 0.482 ha, o intermedio
0.674 ha e o inferior 2.683 ha; 3 parapetos –1 ao norleste e 2 ao oeste e 3
foxos asociados aos anteriores e 1 zona moi ampla de pedras fincadas ao
norte.
Por último, realizouse unha tarefa de prospección e contraste de
información de corte etnográfico que tivo como base o traballo
cartográfico.
O traballo consistiu na determinación previa dunha estratexia a seguir en
función dos obxectivos marcados, os recursos dispoñibles do servizo
prestado á administración local e ós veciños e veciñas directamente
concernidos. Despois, no percorrido sobre o terreo para a localización de
puntos de interese prefixados, a caracterización dos mesmos en relación
ós contidos inmateriais; a entrevista de persoas cuxo espazo vital está
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determinado pola vinculación ó territorio en cuestión, e a localización e
consulta adicional de información relevante a efectos de establecer
relacións entre as esferas material e etnográfica.
Co obxectivo de divulgar os avances da investigación levada a cabo nas
diferentes fases do traballo e de achegar a arqueoloxía castrexa ao público
realizarase o próximo 25 de novembro, unha visita guiada por Israel Picón
Platas ao Castelo Pequeno de Santigoso. Esta xornada estará organizada
pola Asociación Cultural “Os tres Reinos” e o Concello da Mezquita.
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Imaxe 7 Fotos aéreas ortofoto do Castelo Pequeno
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