CASTRO DE SAN SADURNIÑO
O castro de San Sadurniño (tamén chamado Croa do Castro ou As Croas), forma parte dun
complexo sistema defensivo da idade do ferro, composto por cinco castros de similar altura sobre 180 metros-, que protexen e controlan o Val do Xuvia. Tres deles están situados nas
ladeiras do Monte Rapadoiro: San Sadurniño, Riboira, e Redo, franqueados no suroeste polo
Rupiallo, e no sureste polo Castro das Croas de Ramil. Ao norte conta co apoio defensivo dos
castros de Bardaos, Escoitadoira e Castrelo, xa en Santa Mariña do Monte.
Unha disposición perfecta de cara á vixilancia e control das cuncas fluviais do Xuvia e
rodeado por superficies especializadas na gandería (Currás, Rapadoiro); a agricultura (Agras de
arriba e abaixo, Fabal..) e por numerosos topónimos relacionados có relevo (Redo, Rupiallo,
Rubiña, Outeiro..), así como co río Xuvia (Lamas, Chao de Lamas, Riboira, etc..). Todos os
emprazamentos citados teñen preto fontes ou regatos. Esta sería a posible disposición do
sistema:

Probablemente o Castro de San Sadurniño fora o mais relevante dos cinco poboados. No
cruce de camiños ao pé do castro celebrouse a feira dende tempo inmemorial. Na súa croa
vivirían os “xefes” príncipes ou primitiva aristocracia indíxena. Así o intuía o gran arqueólogo e
historiador Federico Maciñeira, cando analizou este primeiro espazo de poder do Val do Xubia
nunha visita que efectuou en 1905. A croa é o cumio de mais altura dos cinco (193 m); segundo
a súa descrición: “era o mais alto do val, aseméllase a un niño de aguias colgado na ladeira
dunha montaña”. Dende o seu cume podemos ollar unha vizosa vista do Val do Xubia por
enteiro, mesmo a mansión dos Marqueses, que foron ademais os seus propietarios ata ben
entrado o século XX .
A posibilidade de que polas súas características especiais estivera aquí a residencia dos
primeiros señores, príncipes ou nobres do Val, parece acreditado polos especiais obxectos que
se toparon no seu interior: Dende un torque de ouro no século XIX, ata varias fíbulas, restos de
muros e numerosos fragmentos de cerámica. Asemade o castro deixou o ronsel de varias

lendas, entre elas a fermosa “Lenda da Loureana”, unha das mais suxestivas da terra de
Trasancos.
En 1956 o perímetro do castro presentaba aínda un aceptábel estado de conservación:
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A continuación axúntanse os datos básicos e planos publicados en "Catalogación castrexa da
bisbarra de Ferrol". Cadernos do Ateneo Ferrolán nº 5 (1987). Tamén resulta fundamental
consultar a Federico Maciñeira no seu artigo “El castro de San Saturnino”, publicado no
Almanaque de Ferrol de 1906. Graciñas a xentileza de Ofelia Gómez e Noelia Bascuas da
Biblioteca da Cidade da Cultura.

