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Covas e castros pre· visitar 

o Ca51ro da Coroil (A I-Cgl ía) 

Na parte máis occidental do concello d'Ibias tán Os Cautos. Esta pa17"oquia po
de considerarse o apéndiz d'Asturías n.a mesma pmvíncia de Lugo, d 'eí o intere
sante sincretismo cultural que presenta a zona. Pre cbegar aló, bai que calle-la ca
rretera que dende San Antolín vai a Sena, e despóis o desvío pra Os Cautos. Su
bindo por elí arriba, xa noS s01prenden as vístas.d 'unba das partes máis occiden
tales d'Asturias. 

'" Fanny López Valledor . 

ilarello, ún dos lugares dos Coutos, é o na
so pumo de chegacla: eH ta. a cova. Pra 
chegar a ela hai q~le seguí-la carre ira .vella 
que vai salir a .Galicia. Noutro tempo, cas 

. bestias ye os canos, a zona taba muí tran- . 
sitada. Hoi non; ta case a monte. Ca pista 
nova, xa esfaltada , que vai a Valdeferrei

ros, este vello calnín é paso pros, tractores e pre xen
te que vai u'aballa-Ias fmcas. Pro subindo por él, a 
mao direita, a pOlleos metros 'do poblo, ún atopa A 
Cova do Tesauro; o prime iro que ch€ chama a aten
ción é a forma da súa boca: un corazón. 

AB primeiras infonnacióis que ulvemos d 'ela 
eran p Ollcas e sempre as mesillas: que na cava tuve
ám os moros e qu 'unha vez metérase un can nela sin 
que se soupera máis d 'él. 

Según a xenre, unha peisana de· Parada (poblo 
vedn a Vilarello), tando na casa, sintíu ladrar un can 
debaixo do piso da cociña. Dende aq·uel;l , empez911 
a dicirse que fora o can que s~ metera na. cova. 

.Investigacióis ye encuestas posteriores foron 
aclariando un pouco máis a causa : nun poblo vedn 
atopamos un rapaz q u'entróu nela hai unhos anos. 
Acompañabol un amigo inxeniero e, xa fora , che-8~
ron á conclusión de qu'era unha mina . 

Outras visitas ós veciños foron afia nzando cada 
vez máis a esistencia d 'unha esplotación mineira en 
Vilare llo dos Cautos. Máis adiantre , soupemos q ue le
vaban o mineral á Ferrería , qu 'era naqlleles [empos a 
fundición ye unde [raballaban o feíTo. A Ferrería tq a 
poucos quilómetros da cova ye aínda pódese ye-la 
casa, anque hoi hai eH un ll1ULP d 'auga . 

Case nun hai duda de qu'o minera l recollido, 
1)010 menos na época máis vella, era o a uro. Tamos 
dentro da gran franxa aurífera que vai dende o Can
tábrico hasta o IlQrte de Portugal , tan rica en esplota- . 
ciáis d 'este" metal. 

Neste xe ito, a top dnimia pode, e n ocasióis, dei
xar rastro: esí, Ó pé mesmo da esplmación ye a pou
cos metros da cova l hai unha casa qu 'aíncla hoi é A 



Os Coutas: Cavas e castros pre 'visitar 

Casa de DOUludo. 
. Creo que ouo podemos renni- . 

nar sin facer l.,mha- pequena referen
cia Ó castro de Vilarello, de grah in
terés seg~n os entendidos, e . que 
nun puidemos visitar por culpa da 
xeada ye o mal tempo . . 

Como xa sabemos, o máis 
normal é qil 'os castros aproveiren 
prá defensa as condici6is naturales 
do teneo; ás veces, estas conclició is 
vein da JTI?O Jas vóltas eI 'un río ·que 
vai facendo unha especie" de penín
sula na que se practica- unha fosa. 

Este castro aséntase nun teso' re-o 
dando que se ),:unta á ladeira da 
montaña por unh;t 'especie de penúl
sula . O leso, q ue forma un cabezo 
aislado, vai facenclo unha .. coroa e' 
d 'eí vénlle 6 castro o seu nome. 

Non son muitas as causas encon
tradas no castro: sábese d 'un home 
qu'atopóu por e lí orredor un muín de 
mao e qu 'ol lev6u prá súa casa. Mui
tos veciños descubriron L:'11l1én peda-. 
zos de cerámica e barro 6 traballa-la 
terra. 

No castro de Vihrellq o corte 
foi tan fondo qu'alcanzóu o cauce 
do Rfo Navia, circulando as s6as ali 
gas polo castro e convirtjndol esí 
nunha verdadeira isla. Cremos que 
merece a pena fácerlle unha visita. 

A CQ/Ja dQ. 7esouro 

É pouca a .infonnaci6n que pui
demos recoller do casu'o: Saúl de La
meiro, ' tin vedn da Legúa, fal6unos 
de todo o qu 'oíra dicir d 'él e do que 
recorda:ba cuando iba e lí cas ovellas 
senda neno; a conversación grab6u-

Na ' mesma parroqtiia dos COlitos ta A Legúa. 
Neste poblo asturiano, na raya meSIllO ca provinCia 
de Lugo, atópase o castro da Coroa .. situado na mon
tai1.a 'ye a ~zquerda. do Río Navia. 

se e foi trascrit'a r~spetando sempre o 
contido. ye a forma tr~smitidos polo relator. Anque 
conserva os rasgos ·lingüís.ticos fundam~ntaJes cia zo
'n'il, a fala do informante débelle muito ó influxo do 
castellano. 

FALANDO CON SAUL DE LAMEIRO 

HaJ u.nba 1nu.1"alla o17"ed01~ u11.ha zona 
amurallada qu/é com.o unlJa trinchera. Dícese 
qu.l!Jabitóu. elí unha xente milis an.tigua qu lOS 1-0-

manos: dícese qu leran edicios QU eg1·cios. 
Esta Mnchera orredOl' túJanal pre defende

se, pOl'que desde eH dícese q¡¡e timban con flecha. 
Tiiian. unhos camUzos ou zanjas pre ir no posible 
semp.-e protegidos. 

Cuando éranu?5. nenos ye íbamos pr'ef cas 
. ovellas xuntábamonos GaS de Marcelín, e polo la

do de Marcelín babía como u.11ha entrada con 
11m paredes muí ben feítas; calcúlase que pode 
ser unha entrada al./. u11ha chim'ineaj' dictase 
qu'era unha cbimíneaporque taba "'uf ajumada 
e suponse qu'eí os antiguos coctan o barro e "a
mén tmballaban O fem) dentro do entallo do cas
tro. 

O escaruar encont1"ábase cachos de ban-q, 
cazolas de bano. Os de Marcelín empezaran a 
desfacer esa entrada con tres paredes e dicran 
que deberan ato par tamén algo, como unba ar
gola que podía ser d 'ouro ou podía ser de cobre; 
unha argola circular e cas puntas pasadas ye u·n 
pouco abe/taso Tamén se dicía qu'esos dichosos 
personajes levaban como unbos adon?,osl e que 
podía ser ún dos adornos en cuestión. 

Tamén se dice qu'un ano sementaran pan 
det,ás do casl1'O e qu!Oliva dlAlfonso atopam 
arando unha pedriña d'ouro. 

Dícese tamén que na zona tnáis ó Sur había 
unha ventá que s'entraba horizontal por ela [Saúl 
oíu esto ó seo abolo). Pois resulta que de bmo é 

unha zona mui fi'esca porque é alto ye hahía som.
bra, e po,' ún dos lados deixaban as ovellas por eH, 
pro se vei qu las ovellas entraban pQr esa ventana 
e caían e desaparecían; )le entonces tapáronal, 
pro antes de tapala parece qu/unha señora. da Ca
sa· de G01-gorio ou u17-ha da Casa do Chao fOi po,' 
eH adiante' basta un sitio que s'empezaba a des
cender como se jora u17ba rampla ou unha es.ca:
leir:a e que s'ocu./taba a través do te11'eno. 

Dícese qu. lu.nba vez tiraron u.n pao de je17'O 
e que soóu por eí e que fOi marchando hasta que 
se perdéu o ruido. 

T amén se dice qu'o castro tilia-unbos pasa
jes sutenvneos qu labora nun se sabe, nun se re- . 
cuerda únde i1ia11 salir; nu11. se sabe se é solo na 
modon-a. ou tifian u.nhos camBios ocultos sute
rráneos qu.e 1'lun se sa.be únde irian. 

Hai anos a cualquler niomenfo aparecían
che escorias defenú cQ1n.o deferreiros, .qutarnda 
boi vense nos fe1Teiros. Tamén aparecían .cacbos 
d'olla de barro. Se/fa fácil a/opar cachos de hanv 
con pouco que S/esca,1vara. 

Facían/les marcha!' á fuerza pOl'qu.e viRan 
outras tn'bus qu /empu,xa1ún. a éstas a buir; nun 
se sabe CÓ111.0 era o babitáculo por dentrQ: se eran 
cuevas paredadas 0U. non ... 

Tamén se vei por riba u.nhas vaguadas que 
se puidera cakular de qu'en so.día cederflú. os te
chos. 

Dícese tamén qula leyenda taba escrita en 
árabe e debía ser mui dificil lela, ye incluso 
qu 'había que lela de direita pre izquierda. ~ 
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