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Como remate do proxecto “Acondicionamento e 
consolidación arqueolóxica para a posta en valor do 
Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo)” (código ED 
102A 2013/027-0) co-financiado polos fondos 
europeos FEDER e a Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, 
redactamos este artigo onde describiremos os 
aspectos mais destacados dos traballos realizados no 
ano 2013, no que tiveron grande importancia non só os 
traballos propiamente de restauración, senón as 
diferentes accións de divulgación destes así como a 

realización de varias melloras de presentación no 
Castro e no Museo.

As responsables de ditos traballos no que se refire á 
restauración foron Marta Díaz e Puri Rosales, da 
empresa BIC Materiales y Conservación SLL, e a 
dirección do obrigado control arqueolóxico 
correspondeu a Emilio Ramil González, coa 
supervisión xeral do Servizo de Arqueoloxía da Xunta e 
do persoal técnico do Museo (en especial do director 
do Museo, Felipe Arias, e da restauradora, Carolina 
Pérez).

Fig. 1.- Plano no que se mostran as diferentes intervencións realizadas pola empresa BIC dende 2008 ata 2013.
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Os traballos iniciáronse no mes de abril cos labores 
previos propios nas intervencións deste tipo 
(colocación de elementos de medición, realización 
dunha caseta de obra, valado da área a intervir, etc). 
Xunto a isto, tamén comezaron a planificarse as 
mencionadas accións de divulgación (obradoiros de 
restauración, visitas explicativas ás zonas restauradas, 
realización dun dossier de prensa, etc) en cooperación 
e coa conformidade do persoal das áreas respectivas 
do Museo.

En principio, o proxecto de intervención afectaba a 
trece estruturas agrupadas en tres grandes espazos 
(nome este utilizado nas diferentes intervencións para 
denominar un área a restaurar do que forman parte 
unha ou varias estruturas ou construcións), 
denominados: Espazo 4 (E44, E45), 5 (E33, E34, E35, 
E36, E37 e E38) e  6 (E39, E40, E41, E42 e E43), que son 
continuidade dos espazos 1, 2 e 3 do ano anterior e, por 
tanto, completan os traballos de restauración 
realizados no ano 2012 posto que o proxecto, licitado 
globalmente, era de carácter bianual.

Porén, durante o proceso de restauración das 
construcións, desde a dirección do Museo fíxose ver a 
conveniencia de facer unha modificación puntual ao 
proxecto inicial e substituír a intervención integral de 
tres estruturas por outra localizada no barrio central 
(E51) da croa, que presentaba maiores alteracións 
despois de pasado o inverno 2012-2013, e que estaba 
ademais nunha zona de maior tránsito de visitantes. 
Así, aínda que non estaba incluído inicialmente nos 
espazos a restaurar, incorporouse un novo espazo, o 7, 
composto unicamente por esta estrutura 51.

Fig. 2.- Vista inicial da estrutura 51 antes da intervención.

O criterio de elección das estruturas a substituír 
baseouse, fundamentalmente, no seu estado de 
conservación, escolléndose tres das cinco 
construcións do Espazo 6 que presentaban menor 
risco de deterioración (no proxecto denominadas E39, 
E40 e E41), xa que son menos frecuentadas polos 
visitantes, e facéndolles por tanto un tratamento de 
restauración máis lixeiro do previsto inicialmente, sen 
que o cambio supuxese unha modificación económica 
global.

Fig. 3.- Vista xeral das estruturas onde o tratamento 
non foi tan profundo.

O tratamento realizado foi moi similar ao utilizado no 
ano 2012. A experiencia adquirida nas intervencións 
anteriores, como remarca con frecuencia a 
restauradora do Museo, Carolina Pérez, lévanos á 
conclusión de que é necesario unha reposición a fondo 
das pedras en mal estado. Aínda que se intentase 
manter o material orixinal, moitas veces a mala 
elección á hora de elixir as lousas a eliminar, pode 
provocar un maior risco de derruba, ao colocar sobre 
estas outras pedras en mellor estado e máis pesadas. 
Por tanto, as restauracións de urxencia sobre unha 
parte concreta nos paramentos pode resultar incluso 
peor para a súa supervivencia.

Fig. 4.- Mostra do agravamento do deterioro que supón 
a restauración en zonas puntuais (Estrutura 33).
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Tendo en conta o antedito, describiremos o método 
que se utilizou na restauración dos muros e 
paramentos neste Castro de Viladonga.

Cando temos un muro ou paramento en mal estado, 
por alombamentos, deterioración construtiva, perda 
de elementos, etc, procúrase conservar no seu lugar a 
pedra orixinal que pode ser conservada.

Fig. 5.- Exemplo de inestabilidade na estrutura 35.

Fig. 6.- A acumulación de material biolóxico fai que este, co 
paso do tempo, substitúa o morteiro orixinal provocando o 

movemento ou caída das pedras.

Para conseguir isto, márcase ou “síglase” un número en 
cada pedra sobre unha pequena base de resina acrílica 
e despois realízase un debuxo do paramento 
nomeando cada sigla do muro, para proceder a 
desmontalo cunha orde que permita levar a cabo a 
posterior montaxe. Mentres se fai isto, sanéase de terra 

e material biolóxico que se acumula entre as lousas; 
neste proceso pode ocorrer que se atopen algunhas 
pedras que rompan ou que se decida eliminalas por 
non estaren en bo estado. Ás veces a deterioración do 
muro é tan grave que non se pode seguir este método 
e, nese caso, o paramento elimínase ata que a fiada 
presente unha certa consistencia, necesaria para 
definir o arranque orixinal do muro.

Fig. 7.- Esquema do método utilizado na restauración dos muros.

Este tratamento refírese especificamente aos muros, 
pero en cada construción se acometen tres procesos 
importantes para a súa conservación: a consolidación 
das cabeceiras, a colocación do sistema de protección 
e a realización das drenaxes.

Fig. 8.- As argamasas utilizadas son similares ás atopadas 
nos muros orixinais, mesmo na elección da súa cor,           

aquí un morteiro ocre e outro arrubiado.



Fig. 9.- Os muros cóbrense con lousas a medida, tendo en conta 
que hai que rebordar a aresta do muro para protexelos da auga. 

Sobre elas colócanse terróns ou “tepes” de herba, sistema moi 
característico neste Castro de Viladonga

Fig. 10.- Aos tubos plásticos para drenaxe da auga dáselles unha 
saída adecuada e logo tápanse

Fig. 11.- Entre a muralla e o muro dunha construción colocouse 
un manto de drenaxe que logo quedaría tapado con terra
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Outro factor a destacar na intervención de 2013 é que 
practicamente todas as construcións constaban 
dalgún elemento singular como pisos lousados (E36 e 
E43), lareiras (E33, E34) ou unha meseta elevada (E35), 
que foi preciso tratar de xeito específico: procedeuse a 
unha fonda limpeza e logo a unha consolidación, cunha 
disolución en auga nuns casos ou cun morteiro 
coloreado de cal noutros. No caso dos pisos lousados 
aplicouse un produto hidrofugante con bases naturais 
para frear a súa normal deterioración.

Figs. 12a e 12b.- Estado inicial e despois do proceso 
 de limpeza da lareira da estrutura 33
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Figs. 13a e 13b.- O conxunto da estrutura 36 ao inicio         
e ao remate da intervención, onde se pode ver 

o pavimento lousado

Fig. 14.- Escavación realizada para liberar 
as estruturas 44 e 45 do derrube da muralla norte 

Durante a restauración de varias estruturas (E44, E45, 
E35 e E36) veuse a necesidade de realizar escavacións 
arqueolóxicas para completar os tratamentos, o que 
dificultou e atrasou os traballos previstos. A 
escavación foi dirixida e documentada polo 
arqueólogo director Emilio Ramil. No caso das dúas 
vivendas do espazo 44, houbo que liberar os seus 
muros traseiros da presión da terra e pedras da muralla 
lindeira, para corrixirmos a súa acusada perda de 
verticalidade.

Nesta escavación exhumouse parte da muralla e 
púidose apreciar a factura dos lenzos norte de E44 e 
E45, achegando datos moi interesantes sobre a súa 
construción. Pese a que o muro norte exterior de E44 
presentaba unha forte inclinación, tamén posuía a 
singularidade de ser orixinal e moi ben feito e 
rematado, polo que se decidiu conservalo tal e como 
estaba, corrixindo tan só a súa alteración no lenzo 
interior. A dificultade destes traballos móstrase no 
esquema que se xunta.

Fig. 15.- Debuxo da problemática 
verticalidade na estrutura 44
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A liberación deste tramo da muralla norte revelou o seu 
mal estado de conservación, e para corrixir a súa 
inestabilidade realizouse unha actuación de urxencia, 
non prevista no proxecto inicial, consistente en refacer 
e retacar nas partes mais fráxiles, tapando logo a 
intervención cun morteiro tinguido de acrílico terroso.

Fig. 16.- Tramo da muralla refeito para evitar a posible caída de 
pedras e unha vez sometido a tratamento.

Por outra banda, nas estruturas E35 e E36, cuxos muros 
estaban practicamente soterrados e presentaban 
inclinación e movemento de laxes nas primeiras fiadas, 
a escavación permitiu corrixir a súa verticalidade e 
estabilidade ao tempo que deixaba visible a súa 
potencia.

Finalmente, definiuse unha pequena derruba localizada 
ao longo do paramento leste de E43, concluíndo que 
formaba parte dun muro unido á muralla.

Aínda que o método empregado nos traballos de 
restauración ten continuidade en relación ao 
desenvolvido en anteriores campañas, coa elaboración 
de diagnoses previas aos procedementos de limpeza e 
restauración, sempre xorden novidades que obrigan a 
facer modificacións e estudos e reformular a eficacia 
dos tratamentos efectuados.

Neste sentido, hai que mencionar os problemas das 
cubertas de lousa dos muros da chamada “casa 
grande” (E50), restaurada na campaña de 2012. Debido 
a un problema de colocación das lousas de protección 
das cabeceiras, durante o inverno observouse que 
diversos puntos dos paramentos presentaban 
manchas verdes producidas polo escorremento da 
auga. Este problema obrigou a realizar un estudo 
pormenorizado das cubertas e dos factores ambientais 
que inciden neste Castro, e colocouse unha estación 
meteorolóxica para comparar os valores específicos do 

xacemento cos da estación máis próxima, localizada en 
Castro de Ribeiras de Lea.

Dos datos obtidos tanto das comparación das 
estacións meteorolóxicas como da análise das 
cubertas de E50, veuse que a cantidade de chuvia fora 
máis abundante do normal nesta época do ano, e 
concluíuse que o problema residía en non ter un 
método concreto para a orientación das lousas da 
cuberta, é dicir, que distancia e inclinación tiñan que ter 
os seus beirís para o correcto escorrento da auga; é 
probable que a solución radique simplemente en 
empregar un método de colocación apropiado 
cambiando o ángulo de caída das lousas. Para 
comprobar o funcionamento deste sistema, 
instaláronse a modo de proba as cubertas de dúas 
construcións cambiando a súa inclinación en E42 e 
E43) e o tempo dirá se os resultados son satisfactorios.

Fig. 17.- A estrutura 43 despois da colocación das lousas de 
protección, nas que se aprecia a inclinación para favorecer a 

escorrenta da auga.

Temos que sinalar que, pese a ter modificado a 
colocación das lousas na E50, non se conseguiu a 
eliminación dos mofos e fungos do muro, polo que 
semella que a auga non escorre en forma normal, e 
sospeitamos que pode deberse ao tamaño dos muros, 
xa que neste caso se fai mais visible un feito que 
sucede en menor medida noutras estruturas.

Ademais destas modificacións a nivel técnico, 
fixéronse outros labores complementarios da 
restauración pero non menos importantes; pódense 
citar os traballos de recheo de terra ou de habilitación 
de pequenas ramplas, realizados en diferentes puntos 
do Castro e que cumpren a dobre función de protección 
das estruturas nalgúns casos e de mellora do acceso 
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dos visitantes, maiormente os que teñen problemas de 
mobilidade, noutros.

É importante mencionar, no relativo á conservación do 
Castro, á realización de dúas rozas ou limpezas xerais, 
unha na primavera e outra no outono; nesta última 
limpouse ademais o antecastro oeste próximo á croa 
así como todo o perímetro da muralla, deixando un 
aspecto moi atractivo e comprensible para os visitantes

Figs. 18a e 18b.- As estruturas da zona escavada no 
antecastro oeste antes e despois dos traballos de roza.

Xa que o investimento público se considera fundamen-
tal para a conservación do patrimonio en bo estado para 
o goce da cidadanía tanto autóctona como forasteira, 
cómpre explicar e difundir os traballos efectuados 
neste xacemento, e por iso merece mención aparte o 
tema da divulgación, que tivo unha consideración 
especial no proxecto desenvolvido no ano 2013.

Este labor de divulgación social comezou ao mesmo 
tempo que os traballos de restauración en Viladonga, 
coa creación dun blogue destes na rede internet 
(htpp://castrodeviladonga2013.wordpress.com). De 
igual xeito tívose unha cordial e continuada relación cos 
medios de comunicación, que se viu reflectida en 
diversas novas e mesmo en artigos e colaboracións 

Fig. 19.- Un grupo escolar nun dos obradoiros de 
restauración realizados.

escritas e gráficas. Tamén cómpre destacar o apoio 
continuo da dirección do Museo (Felipe Arias) e especi-
almente do departamento de conservación e restaura-
ción (Carolina Pérez) en todas as accións de divulgación 
que se realizaron, tanto nas máis básicas como a 
colaboración escrita no blogue como nas máis comple-
xas como a creación de obradoiros o a organización e 
desenvolvemento dunhas xornadas onde se tratou, 
entre outros, o tema das diferentes intervencións de 
restauración no Castro de Viladonga (ver o artigo de 
Carolina Pérez neste mesmo número de CROA).

Dentro do programa de acción didáctica do Museo, 
organizáronse visitas guiadas nas que se explicaba o 
proceso de restauración para as diferentes idades e 
niveis escolares, ao tempo que se levaba a cabo un 
obradoiro de consolidación, no cal os cativos 
preparaban un morteiro coloreado para aplicar ás 
estruturas, actividade esta que tivo unha gran acollida 
entre o publico visitante, pois moitos puideron apreciar 
realmente o significado da restauración e a súa 
importancia para a conservación do Castro e do 
patrimonio arqueolóxico en xeral.

Fig. 20.-  Explicación do proceso de restauración 
a unha visita de escolares

Fig. 18a
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Outros aspectos referidos á difusión dos traballos e, en 
xeral, do conxunto patrimonial de Viladonga foron, por 
exemplo, a xestión da alta do Museo do Castro en 
Google Maps, mellorando así a súa visibilidade en 
internet, ou a renovación dos textos de sala en idiomas 
distintos do galego (español, alemán, francés e inglés), 
ou a edición de folletos de man, tamén en cinco 
idiomas, utilizados para a visita ao Museo e ao Castro.

Por último, é importante comentar que se preparou 
unha sinalización axeitada para a orientación e 
información básica na visita ao xacemento, coa 
colocación dun sinal direccional (ao Castro e ao Museo) 
e dous paneis informativos con texto e gráficos: un 
deles, referido aos percorridos recomendados aos 
visitantes segundo a súa dispoñibilidade e mobilidade 
e outro explicativo das características específicas da 
restauración neste sitio arqueolóxico, aspectos ambos 
os dous que axudan sen dúbida a ver e comprender 
mellor o Castro de Viladonga.

Tamén se colocou un elemental pero cremos que 
efectivo sistema de protección no percorrido de subida 
á muralla principal no seu lado norte, consistente en 
postes de madeira unidos por unha corda apropiada, o 
que queda ademais perfectamente integrado no 
ámbito do Castro.

Fig. 21.- Sinalización de orientación e información 
básica na entrada do Castro

Fig. 22.- Panel informativo situado na entrada á 
croa interior do xacemento

Como remate dos traballos realizados no período 
bianual 2012-2013, financiados como se dixo pola 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia e polos fondos 
europeos do programa FEDER, realizouse un voo 
específico para a obtención de fotografías aéreas do 
conxunto patrimonial de Viladonga desde diferentes 
ángulos e perspectivas, para poder apreciar así a 
significación e importancia daqueles  traballos.

Nota final.- Para un coñecemento máis pormenorizado de todas as accións realizadas, aquí tan só moi resumidas, 
pódese consultar a Memoria final dos traballos depositada no Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia e no 
propio Museo do Castro de Viladonga.

Fig. 23.- Vista aérea do Castro unha vez rematados 
os traballos de 2013
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