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CASTRO DE VILADONGA (Lugo)

MEMORIA DOS TRABALLOS
REALIZADOS EN 1983

INTRODUCCION.— O CASTRO E AS
EXCAVACIONS DOS ANOS SETENTA

O Castro de Viladonga (Concello de Castro
de Rei, Lugo), está situado a uns 25 Km. ó N.E.
de Lugo, sobre unha elevación de 535 m.s.n.m.,
dominando gran parte da chaira da Terra Chá, e
perto do val inicial do río Miño. A un xacemento
de gran extensión xa que ocupa toda a croa dun
monte: unhas 4 Ha. entre as súas murallas mais
exteriores, e unha coroa cadrangular cos ángu-
los curvos, de 90 x 100 m. nos seus eixos.

A súa monumentalidade chama a atención e
constitúe, coas súas murallas, foxos, croa e ante-
castro, un verdadeiro arquetipo formal de cas-
tro. A muralla principal é unha enorme morea de
terra que hoxe esconde no interior uns muros de
sillarexo de pizarra, cuns 12/14 m. de altura cara
ó foxo. Ó seu pé, este foxo rodea o castro salvo
no lado O., no que se espalla o antecastro. O sis-
tema alternativo muralla-foxo repítese polo N.E.
e o S.O. ata tres veces, mentras polo lado S.
aprovéitase o acusado terraplén cara ás terras
baixas.

O feito de que en 1911 aparecese no castro
un torques de ouro de remate en perilla (20 kila-
tes e 180 gr.) (hoxe no Museo de Lugo, cfr. F.
LOPEZ CUEVILLAS, Las joyas castrerias, Madrid
1951, p. 22 ss.), e a propia apariencia do castro
debeu inducir a que desde 1972 a 1975 se reali-
zaran en Viladonga excavacións arqueolóxicas
baixo a dirección de don Manuel Chamoso
Lamas.

Nestas catro campañas de escavación exhu-
mouse a maioría das construccións da acrópole,
ademáis da cata realizada no lado N. da muralla
e no antecastro do O. Puxéronse ó descuberto
gran cantidade de vivendas e dependencias, con
muros de sillarexo de pizarra con algúns blocos
de seixo branco na súa base. As construccións
son dunha gran variedade na súa forma e dispo-
sición: circulares, ovaladas, cadrangu lares con
ángulos redondeados, construccións mixtas, así
como casas con esquinais perfectamente escua-
drados. %ose notar de seguida unha gran cons-
trucción alargada, así como a pavimentación de
lousas dalgunhas casas ou dos seus limiares.

A variedade de tipos constructivos púxose
sempre en relación coa gran abundancia e diver-
sidade cronolóxica (en canto a tipoloxías) dos
materials asoellados nas excavacións, pesia a

non se ter observado mais que un nivel arqueo-
lóxico fértil claramente definido. Isto avalaría a
hipótese, esbozada na escasa bibliografía sobre
o castro, dunha longa vida deste, quizais 7 ou 8
séculos sen solución de continuidade (do IV-III
a.C. ate o V d.C.), hipótese que logo habería que
cambiar ou, polo menos, reconvertir.

Pero efectivamente, os materiais atopados,
a pesar de non estaren estudados todos de
modo completo, son dunha gran variedade,
tanto na súa cronoloxía (ainda que predominen
os de época romana avanzada), como na súa
funcionalidade. Ó lado dun machado de talón de
bronce de 4 anelas (un "unicum" na tipoloxía) e
dun puñalirio de antenas tamén de bronce, que
son probablemente materials residuais de uso
votivo, simbólico ou similar, destaca o gran
número de anacos de cerámica de tipo, ou máis
ben, de tradición castrexa e, sobre todo, común
romana e "terra sigillata" (hispánica e hispánica
tardía), así como innumerables tégulas e ímbri-
ces do sistema de cubrición de casas que debeu
ser maioritario na época de auxe do castro.

Outros achados de extraordinario interés
contitúeno un torques igual ó aparecido en 1911
pero de ouro máis baixo, dous taboleiros de
xogo ou "tabula latrunculata" de pizarra, contas
de colar de malaquita, un anel de ouro con cha-
tón de esmeralda, dous áureos de Arcadio (entre
numerosos "semis" e "folles" dos s. III e IV), así
como gran cantidade de apliques, broches, fíbu-
las, compases, un pasarrendas de cabal° de tipo
orientalizante, e outros útiles de bronce, ou
tamén mostras de armas e ferramentas de ferro.

Todos estes materiais, ainda por estudar
cabalmente, sinalan un paralelismo co apare-
cido en vilas e necrópolis tardorromanas da
Meseta Norte ou en xacementos galegos como
Moraime ou Penadominga. (Cfr. P. ACUÑA FER-
NANDEZ y F. ARIAS VILAS, "Algunhas cuestións
sobre os asentamentos na Galicia baixorroma-
na", 11 Seminario Arqueología del N.O., Madrid
1983, p. 263 ss.)

Para completa-la función social e cultural do
Castro de Viladonga, construiuse ó lado do
mesmo (terraza ou antecastro S.E.), un Museo
Monográfico do xacemento, (creado de xeito ofi-
cial en Maio de 1983, e dependente do Ministerio
de Cultura), para exhibir alí os materiais apareci-
dos e para server de sé e centro de posteriores
traballos e investigacións arqueolóxicas no cas-
tro e no seu entorno.

Bibliografía
Ademais dos Informes e Memorias remiti-

das no seu día á Subdirección General de
Arqueología do Ministerio de Cultura, poden
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anotarse, como resume dos descubrimentos e
achados mäis importantes:

M. CHAMOSO LAMAS, "Las excavaciones del
Castro de Viladonga y la problemática que plan-
tean sus resultados", Actas del Coloquio sobre
el Bimilenario de Lugo, Lugo 1977, p. 41-46.

F. S. LOPEZ GOMEZ, "O folklore do castro de
Viladonga e da súa bisbarra", Actas XV C.A.N.
(Lugo 1977), Zaragoza 1979, p. 623-630.

F. ARIAS VILAS, Castro de Viladonga (folleto
Min. Cultura), Lugo 1979.

IDEM, "Novos materiais arqueolóxicos do Cas-
tro de Viladonga no Museo de Lugo" Bol. Museo
Prov. Lugo, I, 1983, p. 203-208.

Traballos realizados en 1983

Os traballos realizados en 1983, entre o 15
de Setembro e o 15 de Novembro, dentro do
Plan de excavacións da Sección de Arqueoloxía
do Instituto de Estudos Galegos P. Sarmiento,
subvencionado pola Xunta de Galicia, e dentro
do convenio entre o Ministerio de Cultura e o
INEM, foron dirixidos por Felipe Arias Vilas, coa
subdirección de Antón A. Rodríguez Casal, parti-
cipando un número variable de colaboradores
do Museo de Lugo e de Viladonga, dous deles
contratados polo 1NEM, Ramón Fábregas Val-
carce e M. a Luisa Fernández Bal, sendo os outros
Roberto Pena Puentes, M.° Anxeles Penas Tru-
que, M. a Luisa Raices Núñez, Carmen Sánchez
Milao, Elena Varela Arias e Montserrat Vila Mar-
tínez. Contratados polo 1NEM traballaron os
peóns Constantino Muñiz Silva, José Antonio
Pérez Iglesias, Francisco González López, Olim-
pio Rego Diz, Manuel Barreira Trigo, José Luis
Comide Rielo, Carlos Iravedra Fernández, José
Fernández Rodríguez, Claudio García Geada e
Alfonso Iglesias López. Dibuxante Antón Costa
Iglesias. Fotografías, Felipe Arias e Antón R.
Casal.

Os obxetivos propostos para o ano 1983
eran:

—Excavación e retirada dos muros testigos
de terra que deixara o excavador anterior en
sentido lonxitudinal Norte-Sul e en toda a área
excavada de 1972 a 1974 (Cfr. memorias anterio-
res á presente).

—Comprobación da estratigrafía e dos res-
tos de estructuras naquela área (case toda a
croa).

—Rozado e limpeza de toda a zona dentro da
muralla, con finalidade fundamentalmente
social e cultural.

—Continuación da ordenación e recomposi-
ción dos materiais existentes no edificio do

Museo do Castro e, en particular, dos que foran
aparecendo nos traballos de 1983.

Levantamento topográfico e elaboración
de novos planos, completos e actualizados, do
xacementos, unha vez rematados aqueles traba-
lbs e por topógrafos titulados, baixo a dirección
dos responsables da excavación.

Por varias circunstancias, esta realización de
planos pospúxose para os primeiros meses de
1984. Non obstante, inclúense tamén nesta
Memoria de 1983 pois facilitan a comprensión
do excavado e do xacemento no seu conxunto.

Esta Memoria en ningún caso pode conside-
rarse exhaustiva, nin por suposto final ou defini-
tiva, dado que se continúa traballando no Castro
con posterioridade a 1983. Desta maneira, e
salvo a descripción científica da excavación, o
que aquí se dí ten certo carácter provisorio, e de
igual modo, déixase fóra o inventario de mate-
riais, tendo en conta que queda por facer o
estudo monográfico dos aparecidos nos anos
setenta. En todo caso, fanse as consideracións
necesarias sobre os mesmos para a compren-
sión da excavación e do xacemento, incluindo
dibuxos dalgunhas pezas cerámicas significati-
vas e fotografías doutros obxetos senlleiros.

Para cumprir todos estes obxetivos, os tra-
ballos ordenáronse en distintas fases:

1) A primeira delas consistíu na excavación
dos testigos de terra que cruzaban o castro de
Norte a Sul, aproximadamente cada seis metros,
e cunha lonxitude que oscilaba entre os 80 e os
44 m. (estes no ángulo N.E.) Foron numerados
de Este a Oeste e producironse as seguintes inci-
dencias:

T-1 — Por debaixo dunha capa de derrumbre
observouse outra de barro pisado. Os achados
foron escasos: un alisador de pedra, algún "fo-
Mis" e algún fragmento de t.s.h. tardía.

T-2 — Coa mesma disposición de capas e
similares achados. En 1-46/1-45 abunda a cerá-
mica común sobre barro cocido e cinzas, a xeito
dalgún tipo de obradoiro ou taller, xa que tamén
se localizou algunha escoria, pero non se reco-
Ilen cruxois nin se identifica ningunha estructura
especial.

T-3 — En 1-31 el-32 o terreno é pouco fértil xa
que de seguida aflora o penedo pizarroso natu-
ral. Localizase a entrada da chamada "casa Ion-
ga" do castro, resultando tela no seu ángulo
S.O. e non no Norte como se creía. Abunda a
cerámica común grisácea por fóra dos seus
muros e escasea no interior (vid. infra). Aclárase
o cruce de muros en 1-33 e 1-34, en parte desfei-
tos e con restos fragmentados de tégulas e
algunha cerámica común, en terra ocre máis ou
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menos pisada e con cinzas localizadas. O con-
xunto de seis estancias unidas, con medianeiras,
deixan en cambio un triángulo de lados curvos
interior a xeito de escombreira.

T-4 — Igualmente aclárase a disposición dos
muros e as súas unións, usándose neles ás
veces restos fragmentados de muiños manuais.
Obsérvase un só muro medianeiro (en 1-13),
outro cunha especie de zócalo (en 1-14/15) que
proporciona moita cerámica común romana, un
en forma de S para aproveitar espacios colate-
rais (en 1-19/20), mentras en 1-21 os muros son
paralelos pero curiosamente curvos no mesmo
sentido adaptándose ún ó outro. Aparece a por-
ta, con soleira enlousada, do 1-23, que non
estaba documentada.

T-5 — Compróbase a non existencia dun
muro diagonal sinalado no plano de 1975, e que
resultou ser penedo natural. No extremo N., no
S. e no centro do testigo abunda o derrumbe de
terra, pedra e tella esnaquizada. Localízanse as
portas de dúas casas, unha cadrangular e outra
circular, e en 1-6, o barro pisado de cor ocre (con
manchas cinzentas localizadas), ofrece cerámica
común e algunha terra sixilata hispánica.

T-6 — O extremo N. porporcionou algúns
anacos de t.s.h., dous deles unidos por unha
grapa de bronce a xeito de remendo, xa vello, da
peza cerámica, entre moito derrumbe de pedra.
No centro, a escasez de muros e de material fai
pensarmos nunha zona pouco usada ou desti-
nada quizais a animais. En E-1/F-1 o muro dunha
casa circular parece ser anterior á casa cadrada
vecifia, aínda que o material é do mesmo tipo.
lado, aparece un corredor de acceso, entre dous
muros, a estas dúas casas, quizäis cuberto con
colmo de palla, a xulgarmos polo sinal que para
fincaren un poste ten no medio, se ben isto plan-
texaría problemas de funcionalidade. Noutra
casa do F-1 apréciase unha lareira feita de
pedras e barro pisado, asimesmo con furado
para fincaren o poste. Esta casa dá, polo lado
Sul,,ó que xa se define como un paso E-0 do cas-
tro, con pouco material, somente restos de tégu-
las. En F-4, sobre o nivel de uso, de barro apiso-
nado, e á altura da base do muro O. da casa,
asoellouse unha empuriadora de puñal de ante-
nas de bronce, en regular estado, xunto coa
cerámica común característica.

T-7 — Procedeuse á limpeza dos muros para-
lelos existentes no centro do testigo, que ven
cadrar case exactamente co centro do castro e
obsérvase que non coinciden cos sinalados no
plano deica entón existente. Son de salienta-los
moi claros pisos de ocupación en A-1, D-3 e D-7,
e un enlousado parcial na casa de A-7; en todos
eles, aparece cerámica común e restos de tella,
asi como folles e semis, sempre ilexibles e frus-

tros. En D-7 recuperouse unha pequena vasixa
ou oliña case completa de cor gris e lixeiro engo-
be, e unha conta bilobulada de pasta vítrea.

T-8— Na mitade Sul apenas queda testigo de
terra, ainda que, ó ilo desmontando, pódense
observar algo mellor as bases dalgúns muros
dubidosos desta zona (ás veces por medio de
"manchas" na terra), que comprende de D-2 a A-
14. No centro, está unha zona de furados e pietas
excavadas no penedo, e descúbrese a porta de
acceso a ungra agrupación de casas de formas
diferentes, é ó seu pé unha gran xarra de dúas
asas, fragmentada, de cerámica común romana
de pasta clara. O derrumbe mais abundante
segue estando no extremo Norte do testigo, qui-
záis debido ä acumulación do derrame da mura-
lla. Hai que sinalar ademáis: en A-10/11 a base
dunha lareira ou fogar e unha meta de muiño
circular case completa, sobre a capa de barro
pisado con algunha cinza. En A-13 exhúmase un
fragmento de cerámica común con grafito de
propiedade, e en A-12 uns ganchos de ferro,
material este que, en formas de diversos obxe-
tos ou de tipo indeterminado abundan en todo o
castro.

T-9 — No lado Sul sucede o mesmo que no
anterior testigo, con muros pouco claros ou per-
didos. Pola conta observouse algún non sina-
lado no plano, concretamente no sector D-15
onde se forma un pequeno espacio anexo ás
casoupas cadrangulares do lado O. da croa.

Na mitade Norte, desde o D-1/A-19 ate o A-
25, os achados son mais abundantes e as estruc-
turas mäis complexas de interpretar.

En D-1 abunda a cerámica común, de tradi-
ción castrexa algunha dela, nunha especie de
pequeno canle de desagüe paralelo o muro
dunha casa case circular.

En A-19/A-20 aparece o acceso a unha agru-
pación de casas, ainda que faltan muros nunha
zona onde a propia rocha foi reutilizada de
parede nalgún caso. Aparece un freo ou pasa-
rrendas de cabalo, de bronce, paralelo ó exhu-
mado nunha campaña anterior, (quizais pola
mesma zona), pero peor conservado que este,
pois Ile falta a cabeza dunha das panteiras que
aparecen afrontadas (vid. infra).

En A-17, un espacio cerrado dä ó camiño ou
ronda paralela ä muralla Norte, cun muro que
segue cara ó S.O. e que reaproveita unha meta
ou parte inferior do muiño na súa base.

En A-23/24, descúbrese un murete perten-
cente a un pequeno espacio a xeito de curra'
dianteiro, con moita cerámica común, moi esna-
quizada pola terra húmeda negra na que se ato-
paba. Ten un enlousado mol basto sobre a rocha
pizarrosa.
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No paso E-0. (D-1), ó practicarmos un corte
para chegar ó solo natural, observáronse as
seguintes capas: unha primeira de terra negra,
que se convirte en máis clara de tonos ocres nos
extremos (lindantes a muros de casas), e outra
da terra parda con bastante derrumbe que chega
ó penedo; as dúas capas con mol pouco material
arqueolóxico: algunha cerámica común e frag-
mentos de tégula.

Por último, na casa circular situada ó pé da
muralla, non se apreciou claramente a súa porta,
e por detrás, case tanxente ó muro, hai outro,
parcialmente desfeito e de función descofiecida
ate agora, que reaproveita, a certa altura, unha
meta de muifio circular case enteira. Por fóra
desta casa circular, no límite do que sería o T-10
aparece moita cerámica, toda ela común.

Hai que sinalar que no desmonte dos testi-
gos houbo necesidade de irmos deixando esca-
lón ou corte vertical nalgunhas zonas, dado o
desnivel que, nas excavacións anteriores que-
daba duns cadros a outros. Estes cortes, "esca-
Ións" ou "rampas", que no primeiro caso servi-
ron para comprobarmo-la estratigrafía, haberán
de ser excavadas no futuro, pero nalgunhas
zonas, especialmente as de rampa ou pendente
foron xa excavadas neste ano de 1983, na súa
segunda fase, no que dimos en chamar Amplia-
cións.

2) Estas Ampliacións da excavación dos
muros testigos ou de zonas onde se presumía
potencia arqueolóxica por debaixo do nivel dei-
xado anteriormente, ou onde era necesario
aclara-la disposición de muros e estructuras,
fóronse marcando a partires do mesmo plano de
1975, coas súas referencias e claves, aínda que
sabiamos tiña un valor relativo e provisorio en
tanto non se contase cun plano definitivo e
actualizado. Neste, xa se corrixen os erros de
interpretación e inclúense as estructuras apare-
cidas ou aclaradas, no posible, neste ano 1983.

Por orde cronolóxico, excavouse nas
seguintes zonas:

Ampliación A-20/A-19.— Unhas pedras regu-
larmente asentadas formaban unha plataforma
ou muro en lixeira rampa de acceso a unha porta
lateral, que non fora descuberta, dunha das
casas agrupadas nesta zona. Sobre estas pedras,
mais ou menos asentadas en barro, apareceu
moi pouco material.

Ampl. A-20 II.— Case ó pé da estructura ante-
rior e dunha casa cadrada situada enfrente, sae
un canle de desagüe excavado na rocha e en
dirección oeste. En torno a el, asoellouse moita
cerámica común romana, algunha t.s.h., unha
doa de ámbar e trinta follas frustros.

Ampl. A-18.— Un espacio situado entre

muros encurvados lixeiramente, quizáis desti-
nado a gardar animais, ofreceu unha serie de
sulcos e pequenos furados ou fochancas excava-
das no penedo, que semellan ter sido feitos arti-
ficalmente con finalidade descoflecida. Ademáis
de cerámica común, recóllese unha agulla grosa
ou punzón de bronce en mal estado.

Ampl. A-3/4.— Uns grandes muros, só con-
servados na súa base de grandes pedras e cojos,
e aínda que de forma incompleta, semellan
cerrar un gran espacio, quizáis tamén para esta-
bulación, sen apenas material arqueolóxico nin-
gún e como dependencia adxetiva dunha agru-
pación de casas. Nun dos seus lados, cara ó A-9/
10, practicase un corte en ángulo recto que
ofrece un derrumbe miudo e solto, con escado
material.

Ampl. A-11.— Ó eliminarmo-lo corte ou esca-
lón da casa ovalada deixado na fase de excava-
ción anterior (vid. supra), observouse, baixo a
capa mais ou menos uniforme de derrumbe, un
piso barrento no que aparecen grandes frag-
mentos dunha ola ou gran vaso de cerámica
común, de borde singularmente recto, ademáis
dunha base de muiño circular caída do revés.

Ampl. A-1.— Entre a casa cadrangular e o
muro adosado a ela, e o paramento interior da
muralla (banda N.), descubriuse unha verda-
deira escombreira de cerámica común, de tradi-
ción castrexa nas formas e nalgunha decoración,
así como tamén romana. É de salientar unha
vasixa incompleta de decoración apezonada e
de cordón.

Ampl. 1-15.— No centro dunha casa cuadran-
gular descúbrense dúas lareiras ou fogares
superpostos (ou ben dúas partes dun solo), reco-
lléndose moita cerámica común polo seu lado
Sul e case ningunha polo lado Norte, onde apa-
rece a entrada daquela casa. Este acceso faise ó
traveso dun curto corredor que parece ir elevado
sobre unha especie de plataforma ou muro, que
asimesmo ten continuidade cara un limiar
enlousado da vivenda do 1-14/2. Hai que sinalar
un furado feito na rocha á entrada daquel pre-
sunto corredor de acceso, posiblemente para
fixación dun poste.

Ampl. 1-13.— Déixase á vista o zócalo ou
frente elevado diante da casa paralela á muralla,
única que non tiña documentado nesta zona, e
agora se presenta cuns mu retes ben paredados.

Ampli. 1-15/1-27.— A singular construcción
grande e alargada (a "casa longa"), é rebaixada
en toda a súa extensión e compróbase que Ile
falta un anaco de muro no lado N., (onde se pre-
sumía a porta, que estaba en troques, no ángulo
S.O.); os seus ángulos son redondeados. Con-
forme se rebaixaba o nivel ate a rocha natural,
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Castro de Viladonga (Lugo). Superficie 4.460 m.2
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Decembro, 1984

-r-i

1-42)
1-11

-3

-r-4
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en toda a superficie da gran casa quedaron ó
descuberto unha serie de furados ou pozifíos
excavados no solo pizarroso ou ben feitos con
pedras. A cerámica recollida neste espacio fóino
tan só en ditos buratos ou en torno ós seus bor-
des, xunto con algunhas cinzas moi soltas, algún
carbón de madeira e algún pequeno fragmento
óseo e un colmillo incompleto. Non sendo sen
dúbida, pola súa tipoloxía e extensión, unha
vivenda mais do castro, a súa función debeu de
ser social, e mesmo ritual ou similar, achegán-
donos a pensar que os furados son mais ben
pozos para ofrendas que depósitos tipo silo ou
semellantes, tendo en conta ademais a súa non
esta nqueidade en moitos casos. (vid. infra).

Ampl. D-2/3.— Un canle excavado no pene-
do, con disposición semicircular case perfecta e
que pasa por debaixo do muro medianeiro
dunha casa, presentouse de difícil interpreta-
ción. Nos dous espacios que separa ese muro
medianeiro, ademáis do derrumbe, aparece por
debaixo unha terra ou barro compacto de piso,
con cerámica común, t.s.h. tardía e un cochlear
de prata en mal estado e fragmentado, pero que
se asemella claramente ó aparecido nunha cam-
paña anterior.

Ampl. D-2/D-5.— Ó intentar segui-la disposi-
ción dun muro que asomaba nesta parte, descu-
briuse que cerraba un espacio anexo a unha
agrupación de casas que tiña acceso polo Oeste,
e que agora tamén o presentaba polo Sul, a tra-
yeso dunha gran pedra de grá de soleira e dunha
leve rampa. Naquel espacio, apreciáronse, baixo
unha capa de barro case roxizo e apelmazado, a
xeito de piso uniforme, unha rola de buratos no
penedo de pizarra, algún natural, pero outros
sen dúbida excavados intencionadamente. En
toda esta zona, comprobouse que, baixo o nivel
que deixara o excavador anterior, con presun-
ción de esgotamento, existía aínda gran poten-
cia arqueolóxica, con moito material sobre todo
cerámico: numerosas mostras de común roma-
na, terra sixilata hispánica tardía, 5 folles (frus-
tros), etc.

Ampl. A-7.— Neste bairro, situado no centro
do castro, unha casa cuadrangular bastante
grande parece terse dividido nun momento
dado, facéndose entón ou logo unha especie de
"nicho" na porta, como base da escaleira(?),
meseta ou soporte dalgún uso indeterminado,
ou cousa semellante. Está feito para ser visto
polo seu exterior, pero cara a dentro da casa,
pero no seu interior está composto dun entullo
ou derrumbe e algún material (v. gr. tégulas
esnaquizadas). Ó seu pé, asoellouse cerámica
común, t.s.h., 5 follas e unha machadiña de
pedra puída. A súa interpretación resta proble-
mática por canto a súa situación impide o acceso
á casa onde se acha, agás unha sorte de regan-

dixa perto da esquina da porta.

Ampl. D-7.— O enlousado de pizarra da casa
que ocupa esta cadro, só acada a mitade da mes-
ma, sendo o resto de barro mais ou menos api-
sonado. Pouco material cerámico, mol fragmen-
tado.

Ampl. D-6/F-5.— Este paso ou "rúa" de dirección
Este-Oeste, que cruza todo o castro, ten moita
mais potencia estratigráfica da que se presumíu
nas primeiras excavacións: sucédense tres
niveis de terra parda e/ou mourenta, que se fai
mais ocre nos laterais, por efecto de estar ache-
gada ós muros e quizáis por restos do encintado
barrento destes. Exhumouse cerámica común,
maiormente romana, ademáis dunha fíbula en
omega,case sobre o mesmo solo natural, que
nesta parte se deixou tamén totalmente ó descu-
berto.

Ampl. 1-22/1-33.— Cando se retirou o "esca-
lón" ou corte por onde o testigo de terra cruzaba
unha casa cuadrada, apreciouse unha gran capa
de derrumbe, con terra, pedra e tella fragmenta-
da. Por debaixo, case sobre a pizarra virxe, reco-
Ileuse algunha cerámica e, no centro da casa, a
base dun fogar feito de pedras asentadas de
certo grandor. Nalgún lugar, apreciáronse dous
pisos superpostos dun mesmo nivel cultural,
segundo se comprobou polo tipo de material.
Non aparece con claridade a porta desta viven-
da, aínda que algún sinal dela parece observarse
no muro N., mentras o do lado S. estaba practi-
camente perdido ou derramado, necesitado
dunha consolidación posterior, polo menos na
súa base.

Ampl. 1-23/24.— 0 piso da terra barrenta dei-
xado ó eliminarmo-lo testigo, desmóntase agora
e por debaixo documéntase outro piso de barro,
perd mais irregular e localizado, ás veces acom-
pañado de zonas cinzentas. Cerca do muro Sul
desta casa cuadrada de ángulos redondeados,
recóllense dúas grandes vasixas, fragmentadas,
que están sobre carbóns de madeira: unha de
cor e pasta negra sen asas, e outra moito máis
tosco, con 6 asas, forma ovoide achatada e, por
tódolos indicios, feita a man. O primeiro conser-
vaba uns pequenos grans ou sementes cocidas,
que foron recollidas e que se achan en fase de
análise.

mesmo nivel, unha especie de canaleta
feita mol ruinmente de pedras lenemente finca-
das, semella ter sido preparada para levar auga
á zona onde houbo lume/s, o que leva a pensar-
mos nun taller ou obradoiro de algo, se ben non
se documentaron escorias nin outro elemento
similar que así o poidera indicar.

Cara ó Oeste (1-23), aparece a porta desta
casa, que accede a un calexón ou corredor entre
esta casa e o enlousado vecirio, formando todas
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estas construccións unha agrupación ben defi-
nida e unida, polo Sul, cun muro común a todas
elas.

Ampl. F-415.— Descúbrese a entrada a unha
casa con murete, de feitura posterior que reuti-
liza a mitade dun catilo ou parte superior dun
muitio circular.

Ampl. 1-34.— 0 muro circular aparece roto
pero recomposto nos anos setenta. Na súa lim-
peza exhúmase moitos anacos de cerámica
común romana e 2 folles. Os ángulos mortos das
casas desta zona aparecen tapiados con sille-
rexo de pizarra producindo así unha sorte de
escombreira de acceso cerrado.

Todas estas zonas ou Ampliacións do exca-
vado anteriormente, en xeral continuación das
partes por onde ían os testigos de terra, ficaron
esgotadas. Non obstante, quedan aínda en todo
o castro áreas por excavar totalmente, ademáis,
como é lóxico, das áreas virxes, por exemplo
nas amplas marxes do interior da muralla nos
seus lados Este, Sul e Oeste.

Asimesmo, nalgúns lugares do castro, sina-
lados nas ampliacións indicadas, houbo que
proceder a destapiar portas, ou abrir espacios
cheos de escombro ou, como no caso de 1-17,
desmontar un muro falso feito nos anos setenta
e que, ademáis de cerra-lo acceso a unha casa
circular, gardaba gran cantidade de cerámica
común. Nesta parte algún día haberá de conti-
nuarse excavando para esgota-la potencia
arqueolóxica polo menos naquelas zonas xa
excavadas.

3) Traballos de ordenación e limpeza do material
arqueolóxico no Museo.

Algúns dos licenciados empregados na
excavación, conforme se ía desenvolvendo esta,
foron realizando as labores de lavado, ordena-
ción e primeira clasificación do material arqueo-
lóxico exhumado, singularmente a gran canti"-
dade de cerámica común de tradición castrexa e
romana, aparecida tanto na excavación dos tes-
tigos como das ampliacións dos mesmos.

A última semana de traballo, todo o persoal
especializado adicou o seu tempo a sistematizar
e traballar, nunha primeira fase, sobre o material
asoellado, unindo os fragmentos cerámicos
cando era posible, e que resultou ser un porcen-
taxe baixo, empregando para elo varios tipos de
adhesivos ate escolle-los dous mais apropiados
(Supergen de Firestone e Superglue de Loctite).

mesmo tempo, consolidáronse as pezas metá-
licas, bronce e ferro, en xeral en mal estado,
cunha laca antióxido e anticorrosión aplicada
despois dunha limpeza a fondo do obxeto, (laca
Zapón).

Todo este material arqueolóxico, xunto co
de anos anteriores, que xa sufríu unha primeira
clasificación, quedou listo para ser estudado
pormenorizadamente e de xeito monográfico,
coa súa indicación topográfica correspondente
(o de 1983), e por outra banda, preparado na súa
major parte para ser exhibido no Museo do Cas-
tro.

4) Limpeza e rozado do Castro

Nos últimos días da campaña, no propio
xacemento, o persoal non cualificado foi empre-
gado en realizaren unha limpeza e rozado a
fondo de toda a acrópole do castro e da cara
anterior e camiño superior da muralla ou para-
peto principal, ahí onde a vexetación era mais
ameazante para anos futuros. Hai que sinalar,
non obstante, que previamente, no mes de
Xullo, se empregaran catro días en aplicar un
herbicida selectivo para plantas leñosas e simila-
res (Trioxone de Zeltia), que eliminou a maleza
de maior corpo e entidade.

Asimesmo, limpáronse de escombros e
muros falsos algunhas partes da croa (vid.
supra).

Con esta limpeza xeral, o Castro quedou en
perfecto estado de contemplación e conserva-
ción, de gran importancia tendo en conta o papel
cultural e social, ademáis de didáctico e desde
logo científico, que este xacemento cumpre cada
vez con mais forza en toda a provincia de Lugo e
en Galicia en xeral.

Nos anos vindeiros, este aspecto mais for-
mal e "educativo" do Castro haberá de ser
potenciado, entre outras cousas con novas con-
solidacións e reposicións de muros e estructuras
que vaian aparecendo.

Por outro lado, o xacemento quedou, des-
pois desta campaña de 1983, en disposición de
que se poidera levantar un plano topográfico
completo e actualizado do mesmo, labor que se
fixo por topógrafos profesionais, como se decía
o comenzo, nos primeiros meses de 1984 e que
se inclúe nesta Memoria, tanto na escala 1:500
(conxunto do castro), como na 1:200 (croa exca-
vada). Inclúese tamén unha copia do plano a
escala 1:500 feito en 1975, sinalando as referen-
cias de testigos e cuadrícula que se citan neste
texto.

CONCLUSIÓNS PROVISIONA1S
A xeito de corolarios e hipóteses plausibles,

a reservas do estudo pormenorizado de estruc-
turas e materiais, que haberá de facerse mais
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adiante, contando cos resultados de novas exca-
vacións, pódense sinalar agora unha serie de
pontos como conclusión ós traballos de 1982 e,
fundamentalmente, de 1983.

1) A ocupación da croa ou acrópole parece
ser tido total dentro da muralla interior, e só no
lado E.N.E. e en parte do lado S.S.O., apréciase
unha falta de estructuras de habitación, ainda
que poida ser debido, sobre todo no primeiro
caso, a saqueos de pedra nas épocas en que o
castro foi terreo agrícola.

2) A concentración de vivendas, currais e
outros elementos anexos, é mais forte ó pé do
paramento da muralla Norte e no centro mesmo
da acrópole, formando aquí e noutras partes
algunhas agrupación ou "bairros" de casas,
onde se aprecia unha casa "nai" e posteriores,
(pero no mesmo nivel cultural e ignoramos con
qué diferencia de tempo), , ampliacións e refei-
tíos. Os muros medianeiros somente adoitan
darse dentro destas agrupacións, e as formas
das vivendas corresponden á mais variada tipo-
loxía da arquitectura dos castros, en tódalas
súas combinacións, documentándose ademáis
varios muros formando unha especie de S
(curva e contracurva) que une e serve para habi-
litaren dous ou mais espacios para vivenda ou
ben outros usos.

e) Obsérvanse no castro claramente tres
espacios para circular, rúas ou pasos ben marca-
dos entre as casas, cunha disposición sensible-
mente regular na súa dirección, pero mais ou
menos tortos no seu trazado, que se adapta a
certas desigualdades do terreno: un paso Norte-
Sul, outro Este-Oeste (de porta a porta), e outro
que é unha especie de ronda interior que dá ás
vivendas paralelas ó paramento da muralla Nor-
te, se ben cómpre pensarmos que este camirio
debe circunda-lo castro en todo o seu interior,
extremo que haberá de confirmarse en futuras
excavaciáns. Esta disposición de "rúas" pode
recordar, mol someramente o trazado regular
dun campamento ou cidade romana, pero cun
desenvolvemento totalmente anorganicista e si
puramente funcional. (Neste momento prepa-
rase por Roberto Pena Puentes, un estudo da
topografía e arquitectura deste Castro).

4) A estratigrafia observada comprobouse
que ten unha xeralidade común e unha homoxe-
neidade case sorprendente en todo o castro,
agás casos localizados sinalados anteriormente
e que obedecen a remocións ou reposicións par-
ciais ou totais de pisos e lareiras nalgún caso,
ou, noutros, a preparación do mesmo para algún
tipo de obradoiro, forno (?) ou uso similar.

Por debaixo da capa vexetal, de bastante
potencia e con algún material cerámico solto,
apreciouse un nivel de derrumbe ou escombro

primitivo bastante xeralizado e composto de
pedras de pizarra de tamaño pequeno e media-
no, tégulas e ímbrices fragmentadas, algunha
cerámica e restos dunha argamasa barrenta de
cor claro ou ocre. Nalgún lugar poidose ver parte
dun muro en posición horizontal, isto é, coa dis-
posición case igual á que tiña en sentido vertical.

Por debaixo do anterior sinalouse o nivel de
ocupación, ás veces de terra negra mais ou
menos compacta e, noutras ocasións, dun claro
piso ou pavimento de barro apisonado, cando
non se trata de espacios enlousados, estes mais
escasos e localizados. Sobre este nivel, exhu-
mouse a major parte do material arqueolóxico,
salvo, como deciamos, nalgunha área concreta
xa detallada mais arriba.

Por último, aparece con maior ou menor
consistencia, o penedo natural, de rocha pizarro-
sa, ás veces meteorizada e ás veces formando
un barro xabreguento. Nalgunha parte como no
centro do castro, os achados producíronse case
xusto enriba desta base natural, que ten sinais
de ter sido, dalgunha maneira, preparado para
usaren, ben reenchendo as súas irregularidades
ben picándoo e abríndoo para favorece-la ocu-
pación do sólo.

Xa se tefien citado os furados ou buratos, en
xeral circulares, localizados sobre todo na
mitade Norte do castro, así como os sulcos de
formas diversas e uso indeterminado. So nal-
gúns casos ben definidos, segundo se veu
dicindo no texto, aqueles furados son clara-
mente para fincaren postes e estes sulcos canles
ou desagües. (Elementos moi semellantes no
xacemento, da Edade do Ferro, de Atxa (Alava),
cfr. Arkeoikuska 1981-82 (Vitoria 1983), p. 27 ss.,
e Arkeoikuska 1983 (Vitoria 1985), p. 26 ss.).

5) Os materiais arqueolóxicos aparecidos
poden agruparse da seguinte forma, tendo en
conta que ha de ser a reservas de mais detidos
estudos sobre os mesmos, incluíndo o apartado
gráfico, que aquí se limita ó mais significativo e
importante.

A) Cerámica común gris, negra, parda clara
e roxiza ou arrubiada, en xeral de clara factura e
tipoloxía de época romana, mol abundante en
toda a extensión do xacemento, e comunmente
sen decoración ou con ela someramente incisa,
espatulada ou de retícula bruñida.

B) Algunha cerámica común de tradición
castrexa, pola forma dos seus bordes e panzas.
Nalgún caso (zona de A-1), a decoración é tipica-
mente castrexa galaica, de cordón ou apezona-
da

Algunhas mostras daquela e desta cerámica
son as que se acompañan debuxadas cos seus
diámetros. Tanto a de tradición indíxena como a
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que ten claras influencias da común romana, é
unha cerámica documentada noutros lugares de
9bitat galaico-romano e mesmo tardío.
Pódense citar, a xeito de exemplo, as vilas da
Porta de Arcos (Rodeiro) (cfr. EMP, XXVII, 1973,
p. 65 ss., debuxos aínda inéditos, información de
don Antón Costa, que agradecemos), e a de Sta.
Marta de Lucenza (cfr. A. RODRIGUEZ COLME-
NERO, NAH. Arqueología 4, 1976, p.149 ss.), así
como a cidade de Lugo (cfr. F. ARIAS VILAS, en
NAH. Arqueología 5, 1977, p. 49 ss., debuxos
inéditos do material de 1972), necrópole da Lan-
zada (cfr. ' VV.AA., en CEG, VII, 1952, p. 419 ss.,
XVI, 1961, p. 141 ss. e XXII, 1967, p. 129 ss.), e
outros.

C) "Terra sigillata hispánica", con e sen
decoración (de rosetas e metopas), en xeral bas-
tante fragmentada. O tipo tardío, practicamente
sen barniz ningún e con decoración de rodas e
escaleiras, abunda sobre todo na parte central
da croa pero, como a t.s.h., se localiza en todo o
castro. Procédese neste momento ó estudo
demorado desta terra sixilata de Viladonga (por
Montserrat Vila), que veña completa-lo traballo
de X.M. CAAMANO GESTO e J.R. LOPEZ RODRI-
GUEZ, Gallaecia, 7-8, 1984, p. 148 ss.).

D) Útiles, pezas, ferramentas e fragmentos
indeterminados de ferro e bronce: bisagras, ane-
las e argolas, cravos, punzóns, etc., ademáis dal-
gunhas fíbulas (de bronce, ningunha completa e
case todas do tipo en omega). Engádese o arreo
ou ferro de cabalo de felinos (panteiras) afronta-
das paralelo ó aparecido en 1975, e co cochlear
de prata, moi desfeito, tamén similar a outro xa
coriecido do mesmo castro. Neste momento, os
bronces están en estudo por M. a Luisa Fernández
Bal.

E) Moedas de bronces, semis e folies dos s.
III e IV, magoadamente todos frustros.

F) Materiais de tipoloxía castrexa, conside-
rados residuals ou incluso votivo-simbólicos
neste castro, como a empuñadura de puñal de
antenas, terceira que sae, (esta de tamaño nor-
mal) no xacemento.

Sobre as características de todos estes
materiais e a súa significación histórico-arqueo-
lóxica, noutro lugar (cfr. P. ACUNA FERNANDEZ
e F. ARIAS VILAS, en II Seminario de Arqueolo-
gía del N.O., Madrid, 1983 p. 263 ss., coa biblio-
grafía sobre xacementos similares en tipo e/ou
cronoloxía de Viladonga), sinalabamos os para-
lelismos que a este respecto ofrecen os achados
de castros habitrados en época tardía, así como
vilas e incluso necrópoles, coa insoslaiable rela-
ción, ademáis, cos axuares do Val do Douro e a
Meseta.

6) Sen dúbida, o Castro de Viladonga ten un

auxe poboacional en época tardorromana (s.1116
V. d.C.), pero o que resulta dos datos e resulta-
dos coriecidos e dos traballos de 1983, é que
denantes desa época, o castro non semella ter
servido de asentamento, polo menos como tal
hábitat continuo e nas zonas ate agora abertas.
A súa ocupación coas süas mol boas defensas,
debeu de se realizar naquel s. III d.C., amplián-
dose e refacéndose as súas vivendas e depen-
dencias adxetivas en momentos posteriores, ate
o seu abandono en época aínda indeterminada.

A razón desta cronoloxía, "atípica" para o
que se ven considerando un castro galego, por
definición e ate agora prerromano, pode estar na
elección deste monte, que domina a comarca e
os pasos naturais, por parte dos habitantes dou-
tros castros vecifios dispersos, para un asenta-
mento mellor defendido. Asimesmo, quizáis
estea en relación, como algunha vez se apuntou,
coa vila tardorronnana de Doncide (Arcos, Pol), a
uns 2 Km. escasos do castro, e desde logo debeu
xogar un papel importante na defensa e a ocupa-
ción integral do territorio naquela época tardía.

PROBLEMAS PRESENTES E ACTUACIÓNS
FUTURAS

Desde o momento presente (referido a 31-
decembro-1983), o Castro de Viladonga presenta
sen resolver, ou por comprobar, unha serie de
cuestións de resolución complexa, e que vira
dada pola compaxinación do traballo de biblio-
teca coa excavación e prospección de campo,
sen esquencermo-lo importante apartado refe-
rido á presentación dos materiais do propio
xacemento existentes no Museo Monográfico,
complemento necesario para entender global-
mente aquel.

I) Estudo completo dos materials aparecidos
no Castro, en bloques de investigación por
materias, pero estreitamente coordinados: cerá-
mica (común e terra sixilata), numismas, bron-
ces, útiles de metal e ferramentas, útiles de
pedra (muiños, afiadeiras, etc.), vidros, etc. Cada
tema deberá ser obxeto dunha monografía que
logo se integre no estudo conxunto da ergoloxía
do xacemento, tipolóxico, cronolóxico e funcio-
nal.

II) Análise e estudo da distribución espacial
do castro, e tipos e funcións das construccións,
para o cal era indispensable facer e ter uns bons
planos topográficos de todo o castro, croa e
recintos amurallados.

III) Completa-la excavación da acrópole, ate
o mesnno pé interior da muralla principal, co fin
de ampliar e comproba-los coñecementos que
temos das zonas de habitación. Asimesmo,
esgota-la potencia arqueolóxica en partes xa
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excavadas, escollidas racionalmente e deixando
en todo caso uns testigos de comprobación pos-
terior.

En sucesivas excavacións, é preciso ter en
conta a realización de análises polínicos, edafo-
lóxicos, paleocarporóxicos e outros, agora
somentes iniciados (terra dos furados da casa
longa, grans torrados da casa de 1-23...).

IV) Estudo, mediante cortes transversais, da
estructura completa da/s muralla/s, polo menos
en tres sitios: lado N., lado E. e lado S.O., é decir,
alí onde os sistemas defensivos tefien disposi-
ción diferente.

V) Realización de catas sistemáticas disper-
sas en todo o amplio antecastro do lado Oeste,
para aclara-lo uso do mesmo (habitación?, esta-
bulación?, necrópole?). Considérase fundamen-
tal a localización desta última, sen dúbida fóra
do recinto interior e quizáis, por datos e noticias
soltas de que se dispón, neste mesmo lado Oes-
te, pero aínda por baixo da devandita terraza do
antecastro.

VI) En relación con anterior, faise preciso
unha prospección en toda a comarca veciria ó
Castro, para localizarmos non só posibles necró-
poles senón para comproba-la referencia e posi-
ble relación entre o castro de Viladonga e os
pequenos castros que o rodean, así como outros
xacementos, tipo vila de Doncide (cfr. F.A.V.,
Gran Enciclopedia Gallega, s.v., t. 9) que poidan
explica-lo asentamento e auxe tardío de Vila-
donga en función do set.; entorno arqueolóxico e
como explicación histórica daquel.

VII) Atención constante á conservación do
xacemento e en especial das zonas xa excava-
das, mediante rozas periódicas, uso controlado
de herbicidas, consolidación e/ou restauración
das partes que o precisen, e mesmo rotulación e
información sobre o castro, tendo en conta a
importancia socio-cultural do mesmo no seu
conxunto e en unión do Museo Monográfico
cando este estea en pleno funcionamento.

Viladonga-Lugo, Decembro 1983
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FOTOGRAFÍAS





1.- Desmonte e excavación do primeiro testigo (T-1), de Norte a Su!.

2.- Achados cerámicos na casa cuadrada de 1-45, (T-2).
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3.- A casa de 1-33 (7--3) co muro N. vencido e o corte deixado na primeira fase dos traballos de 1983.

4.- Muros curvos paralelos en 1-20/1-21 (T-4) aparecidos 6 retira-lo testigo.
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5.- Entrada en escaleira da casa circular de 1-4, aparecida (5 retira-lo T-5.

6.- Muro medianeiro, mol des feito, no extremo N. do T-4.

41



7,- Corredor de acceso enlousado con furado no centro, descuberto en E-1 ó retira-lo

8.- Pedras verticais que cerraban unha lareira, aparecidas en E-1/2 do T-6.

42



9.- Casa circular lixeiramente tanxente e inferior a unha casa cadrada en F-1/E-1 (T-6).

10.- Zona sin sinais de habitación, no lado N. do T-6.
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11.- Áreas dos extremos N. dos T-6 e T-7, con restos de bases de muros e escasos achados. Posibles depen-

dencias adxeti vas. En prime/ro plano, vivenda paralela á muralla N.

12.- Zona enlousada a carón dun breve zócalo na casa cadrada de A-7, aparecida ó retira-lo T-7.
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13.- Área central da
croa, con 2 mu-
ros de 2 agrupa-
cións de casas,
por onde ia o T-7.

14.- Posible entrada á agrupación de casas de A-14/D-2 no T-8. Zona de moitos achados cerámicos.
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15.- Área dos T-3 e T-4, coa "Casa longa" e os seus furados despois da súa excavación total.

16.- Plataforma de acceso ä agrupación de casas de A-19, aparecida ó retira-lo T-9 cara ó centro da croa.
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17.- Vista parcial do área O., de casas cadradas (T-9). Obsérvese a canle de desgüe que sae do muro e val

excavada na rocha.

18.- Corte en D-1/0 -4 (F-9) onde se aprecia a potencia de capas a partir do nivel de superficie deixado polo

excavador anterior. Corres ponde ó extremo O. do paso E.-0. que cruza o castro de porta a porta.

47



19.- Agrupación de casas no extremo S. dos T-3 e T-4, coa estancia enlousada en primeiro plano (1-23).

20.- Outra vista dos T-3 e T-4 en primeiro plano a casa con meseta e canaleta, posible taller ou torno (?), do 1-23/1-34.
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21.- "Nicho" ou "Meseta" que ocupa case toda a porta dunha casa en A-7 (ampliación), con pedra e mitro

escombro no seu interior.

22.- Dependencia de entrada á agrupación de casas de D-2/A-14 (ampliación) con pedra de soleira e muro

frontal case perdido.
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23.- Lado N. do castro unha vez retirados tódolos testigos á esquerda as casas paralelas á muralla, que dan

"ronda interior".

24.- Vista xeral do castro cara ó N. unha vez rematada a campaña de 1983, excavado-los testigos e rozada a

vexetación.
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25.- Vista xeral do castro desde o ángulo S.O. da croa ó remate da campaña de 1983.

26.- Vista áerea do castro de Viladonga no invemo de 1983-84, rematada a excavación de 1983.
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Empuñadura de puñal de antenas de bronce aparecido en F-4 (T-6) en 1983.

28.- A mesma empuñadura comparada co putialiño de antenas aparecido na campaña de 1975.
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29.- BrÖnce de arnés con felinos afrontados, de época tardorromana. Aparecido en A-19/20 (T-9).

30.- 0 mesmo bronce de arnés coa súa parella, aparecido nos anos setenta.
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31.- "Cochlear" de prata,. moi fragmentado, aparecido na ampliación D-2/3 (T-7).

32.- 0 mesmo "Cochlear" comparado con outro, tarnen de prata, aparecido nos anos setenta.
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