
Programa

Día 4 de maio 

9.30-10.00 h Benvida e apertura

Virxilio Rodríguez (vicerreitor do Campus de Ourense), Su-
sana Reboreda (decana da Facultade de Historia), Francisco 
García (alcalde de Allariz)

Presenta e modera Fermín Pérez Losada (Universidade de 
Vigo)

10.00-10.45 h Comunidades campesiñas e poboamento no terri-
torio de Viseu no século X

Dra. Caterina Tente (Universidade Nova de Lisboa)

10.45-11.30 h Forti� cacións, paisaxe e poder na Galicia altome-
dieval. Revisión crítica e novas aportacións

Dr. José Carlos Sánchez Pardo (Universidade de Santiago de 
Compostela)

11.30-12.00 h Pausa café

12.00-12.45 h Resultados da primeira campaña arqueolóxica 
no Castelo de Viguera (La Rioja). Ss. VII/VIII ao s.XIV: Castrum 
Becaria/ hisn Baqayra / tenencia de Meltria

Dr. José María Tejado Sebastián (Universidad del País Vasco/EHU)

12.45-13.30 h O castelo de Gauzón (Asturias): unha forti� ca-
ción entre a tardoantigüedade e o baixomedievo

Dr. Iván Muñiz López (UNED) e Dr. Alejandro García Álvarez-
Busto (Universidad de Oviedo)

13.30-14.00 h Debate

16.30-18.00 h O proxecto Sancti Salvatoris: resultados das cam-
pañas de intervención de 2016 e 2017 no Castelo de Malpaso (I)

Interveñen Adolfo Fernández Fernández, Francisco Javier Pé-
rez Rodríguez, Patricia Valle Abad, Alba Antía Rodríguez Nó-
voa, Irene Valverde Tejedor, Mikel Díaz Rodríguez

18.00-18.30 h Pausa café

18.30-20.00 h O proxecto Sancti Salvatoris: resultados das cam-
pañas de intervención de 2016 e 2017 no Castelo de Malpaso (II)

Interveñen Adolfo Fernández Fernández, Francisco Javier Pé-
rez Rodríguez, Patricia Valle Abad, Alba Antía Rodríguez Nó-
voa, Irene Valverde Tejedor, Mikel Díaz Rodríguez

Día 5 de maio 

Visita ao xacemento do Castelo de Malpaso

10.00 h  Saída da Barreira de Allariz cara San Salvador. 
Charla divulgativa na igrexa de San Salvador e posterior subida 
ao castelo (Actividade coordinada por Xeitura Coop. e Conce-
llo de Allariz)

Comité organizador 

- Patricia Valle Abad

- Alba A. Rodríguez Nóvoa

- Adolfo Fernández Fernández

Inscrición

Inscricións en https://goo.gl/1X5exB 

Simposio internacional de arqueoloxía medieval. A propósito 
do proxecto Sancti Salvatoris

O proxecto Sancti Salvatoris nace a inicios do ano 2016 ao abei-
ro da convocatoria de proxectos de investigación do Campus 
de Ourense e a deputación de Ourense (INOU) co obxectivo 
de estudiar e valorizar un xacemento altomedieval situado nas 
inmediacións da aldea de San Salvador dos Penedos (Allariz) 
e coñecido como Castelo de Mouresiños ou Castelo do Malpa-
so. Para elo, contouse en todo momento co apoio do concello 
alaricano, que achegou medios humanos e técnicos que com-
plementaron as contías económicas obtidas na convocatoria 
INOU dos anos 2016 e 2017. Foi durante este dous anos cando 
se desenvolveu o proxecto que incluíu cadansúas campañas 
de intervención directa no xacemento, ademais de tarefas de 
rexistro pormenorizado e estudo histórico sacando á luz os 
restos dun castelo medieval en relación cun espazo funerario.

Os datos acadados no proxecto sitúan o xacemento nun arco 
temporal que arrinca nun momento indeterminado da época 
altomedieval (séc. IX-X), cando no lugar se soterran alomenos 
dúas persoas en sendas sepulturas escavadas nun penedo gra-
nítico, ata os � nais do séc. XIII cando parece abandonarse o 
castelo situado no cumio do promontorio rochoso. A pesares 
da reducida área de escavación, os materiais arqueolóxicos re-
cuperados e a información sobre a arquitectura do castelo su-
pón un importante � to para a arqueoloxía medieval galega aspi-
rando a converterse nun referente para este período histórico.

Este simposio concíbese como unha plataforma onde presen-
tar os resultados cientí� cos do proxecto e como un lugar de 
debate entre especialistas contrastados neste ámbito, que mos-
trarán novidades dos seus proxectos de investigación aportan-
do así a súa experiencia ao proxecto Sancti Salvatoris.

Arqueoloxía medieval
A propósito do proxecto Sancti Salvatoris
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