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Forum Limicorum

Perto de Nocelo da Pena, no concelho de Sarreaus, encontra-se uma aldeia da Idade do Ferro

conhecida por A Cidá. Isto tem sido descrito por muitos pesquisadores como o “Forum

Limicorum”, a capital da aldeia que ocupava essas terras antes da chegada dos romanos.

Um olho treinado reconhecerá facilmente como a vegetação que cobre o local hoje realmente

esconde uma cidade antiga. Muitos moradores também chamam o local de “A Cerca”, fazendo

clara referência aos restos de algumas poderosas muralhas que poderiam ultrapassar os 4

metros de altura.

Nesta terra viveria (segundo fontes históricas e lendas enraizadas no tempo) os Limici, do qual

parece derivar o próprio nome do rio. Pessoas nobres de ascendência galega foram subjugadas

por Roma em sua conquista da Gallaecia. A sua capital assentaria no Monte do Viso, em Nocelo

da Pena. Depois de conquistada, tornar-se-ia a “Civitas Limicorum”, o eixo de atividade em toda

a região durante a época romana.

Localização

Nocelo da Pena, Sarreaus.

Coordenadas:

42.06179001501294, -7.57859375559958

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Em Sarreaus, temos que subir à Pena do Arangaño, para nos livrarmos ou nos curarmos de todo

mal.

Informação de interesse

Tradicionalmente, e desde 1898, sugerido por

D. Marcelo Macías, este sítio foi associado à

Civitas e ao Forum Limicorum, com base no

aparecimento de quatro peças epigrá�cas

descobertas no século XVIII, que foram

incrustadas nas paredes dos desaparecidos

ermida de San Pedro, situada ao pé deste

castro, a apenas 200 m, já que em duas delas

se mencionam os limites da civitas. No

entanto, e fruto da investigação sobre os

conceitos de civitas e fórum e das escavações e

importantes descobertas que foram feitas nos

últimos anos na vila de Xinzo, essa relação está

actualmente a ser descartada, propondo-se

esta última como o local em que estaria

localizado o referido Fórum Limicorum¨.

http://www.altalimia.org/�cha_inmoble.php?

id=060149

A visita é gratuita. O local não é um museu, pelo

que é recomendável solicitar informações

antecipadamente na Câmara Municipal de

Sarreaus (Telefone 0034 988 454 002).
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