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 Nome do Monumento:  O castro de Arxeriz 

 

 Fotos: 

 

 

 



 

 

 Estado de Conservación: Relativamente bó tendo en conta a 

antigüidade do monumento 

 

 Situación do monumento: (google maps)  

O Castro de Arxeriz está situado no lugar homónimo do concello de O 
Saviñao,na parroquia de Fión ( San Lourenzo), no lugar de Arxeriz, nunha 
finca de 35 Ha que preside o val sobre o río Miño, fronte a un dos lugares 

máis emblemáticos da Ribeira Sacra: o "cabo do Mundo " Coordenadas:  
42º 33' 33.9" N - 7º 39' 59.9" W 

 



 

 Descripción do castro:  

Está edificado sobre un gran espolón rocoso formado 
básicamente por esquistos. A croa ocupa a cúspide desta 

elevación natural e presenta una forma ovalada, cunha 
lonxitude dun centenar de metros e unha anchura de cerca de 

setenta. Os habitantes do castro cavaron en torno a este 
promontorio un foso defensivo sobre o que se levanta un 

terraplén que na sús parte oriental ten aproximadamente una 
decena de metros de altura. Polo lado oposto da croa a 

elevación es aínda maior hasta quince metros, pero a caída é 
menos abrupta porque a ladeira está suavizada por un par de 

aterrazamentos que foron construídos picando a roca viva. 
Sobre estas terrazas levantáronse varios edificios e os  restos 

foron postos ó descuberto nas excavacións. 

Para entrar no recinto pensan que a porta da entrada da croa  

encontrábase na parte alta desta ladeira occidental.  

A croa  estaba defendida por unha muralla construída no borde 
do terraplén que cae sobre o foso que a circunda.  

Pensan que cando o castro estaba habitado, o terraplén que o 

ciñe debía ter un aspecto  non moi diferente ó que ten agora, 
despois de ser desbrozadao. Pensan tamén que non podía ser 

unha zona moi arborada porque lles quitaba visibilidade. 

Está elevado a unha altura duns 508 metros sobre o nivel do 
mar e domina un espectacular panorama do meandro que 

forma o Miño na zona conocida como Cabo do Mundo, donde 
divide os territorios municipales de O Saviñao na  beira 

esquerda e Chantada. Ó marxe do seu  carácter escénico, 
dende este punto estratéxico  divísanse ademáis outros catro 

castros situados no entorno do río. 

Dous deles o de Curveixe e Mourel están en O Saviñao. Outro é 

o de Vilar de Ortelle, no concello  de Pantón e tamén na beira 
izquierda del Miño. O cuarto é o castro de Nogueira, en 

territorio chantadino e na  cima do Cabo do Mundo, na beira 
oposta do río. 

 

 Historia, breve resumo: 

 

O castro de Arxeriz  localízase no concello lucense de O Saviñao. E 

unha fortificación pertencente á Idade de ferro, 
cunha cronoloxía que iría dende o seculo V a. C. ata o I a. C.1 É 
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un dos  castros curiosos do interior galego. Conta con estructuras 

cuadrangulares e rectangulares, así como con construccións 
dispostas en bancales e terrazas (algo moi característico e 

frecuente na zona, Ribeira Sacra, para salvar as 

grandes pendientes existentes a orillas do río Miño. Ademáis, o 
castro de Arxeriz conta con unha gran muralla e un foso que o 

circundan.  

Está edificado sobre un gran espolón rocoso formado básicamente 
por esquistos. A croa ocupa a cúspide desta elevación natural e 

presenta una forma ovalada, cunha lonxitude dun centenar de 
metros e unha anchura de cerca de setenta. Os habitantes do 

castro cavaron en torno a este promontorio un foso 
defensivo sobre o que se levanta un terraplén que na sús parte 

oriental ten aproximadamente una decena de metros de altura. 
Polo lado oposto da croa a elevación es aínda maior hasta quince 

metros, pero a caída é menos abrupta porque a ladeira está 
suavizada por un par de aterrazamentos que foron construídos 

picando a roca viva. Sobre estas terrazas levantáronse varios 

edificios e os  restos foron postos ó descuberto nas excavacións. 

Para entrar no recinto pensan que a porta da entrada da croa  
encontrábase na parte alta desta ladeira occidental.  

A croa  estaba defendida por unha muralla construída no borde do 

terraplén que cae sobre o foso que a circunda.  

Pensan que cando o castro estaba habitado, o terraplén que o ciñe 
debía ter un aspecto  non moi diferente ó que ten agora, despois 

de ser desbrozadao. Pensan tamén que non podía ser unha zona 
moi arborada porque lles quitaba visibilidade. 

 

 

 Dato curioso:  

Está elevado a unha altura duns 508 metros sobre o nivel do 
mar e domina un espectacular panorama do meandro que forma 

o Miño na zona conocida como Cabo do Mundo, donde divide os 
territorios municipales de O Saviñao na  beira esquerda e 

Chantada. Ó marxe do seu  carácter escénico, dende este punto 
estratéxico  divísanse ademáis outros catro castros situados no 

entorno do río. 

Dous deles o de Curveixe e Mourel están en O Saviñao. Outro é o 
de Vilar de Ortelle, no concello  de Pantón e tamén na beira 

izquierda del Miño. O cuarto é o castro de Nogueira, en territorio 
chantadino e na  cima do Cabo do Mundo, na beira oposta do río. 
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