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1.- 1NTRODUCIÓN.

Seguindo a política arqueolóxica da Dirección Xeral de Patrimonio da
Xunta de Galicia, determinouse, por parte do antedito organismo, a realización
dunha campaña de limpeza e acondicionamento do campamento romano da
Ciadella (Lg. Igrexa, Fr. Santa María de Ciadella, Cc. Sobrado dos Monxes, Pr.

A Coruña). Esta campaña contou con un seguimento e control arqueolóxico dada
a importancia e a superficie do xacimento afectada por tais labores.

Deste xeito, apreséntanse neste relatorio o devandito informe, como
corresponde a unha intervención en calquer ben patrimonial galego, seguindo as
disposicións dos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da Dirección Xeral de

Patrimonio.
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2.- 0 CAMPAMENTO ROMANO DA CIADELLA.
2.1. MAPA DE LOCALIZACIÓN.

(2005)

Mapa de Localización

Ciciadela

Concellos de Galicia.

Situación do campamento romano.

ase cartográfica 1:50.000 da Cartografía Militar de España.
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2.2. DESCRICIÓN DO XACIMENTO.

O campamento de A Ciadella (Cc. Sobrado dos Monxes, Pr. A Coruña)
encóntrase nunha penichaira limitada ao Oeste polo rio Cabalar e ao Surleste

polo rio Pequeno, moi perto da chamada Serra da Corda. O substrato xeolóxico
local está conformado por xistos, gneises e cuarcitas tabulares. A sua
orientación xeral dominante é NO-SL.
A cota máxima de altitude sobre o nivel do mar no interior do xacimento
é de 480 m., situándose nun enclave previamente escolleito en función da sua

localización estratéxica, na zona de paso natural que uniría o litoral
septentrional galaico (A Coruña Brigantium) coa capital admnistrativa do
conventus lucensis (Lugo — Lucus Augusti). Se ben o campamento non está

implantado ao pé da calzada que uniría ambos pontos (a calecida como via per
loca maritima), si se localiza moi perto da mesma, garantindo así a viabilidade

práctica das suas funcións de salvagarda e control do tránsito nesta
importantísima vía de comunicación da Gallaecia romana.
Morfolóxicamente, amosa a típica estrutura organizativa dun

campamento auxiliar de época imperial, con planta de feitío rectangular e cantos
arredondados, abranguendo unha superficie de aproximadamente 2,4 Ha. Os
seus eixos maiores meden 172 m. de longo x 140 m. de ancho (CAAMAÑO e

FERNÁNDEZ, 2002: 214). 0 seu sistema defensivo artéllao unha muralla de
pedra rodeada no exterior por un foxo perimetral paralelo á mesma.

Complementando esta fortificación e a certa distancia deja, cofiécese a
existencia de cando menos duas mámoas reaproveitadas como postos de
vixilancia dotados de cadansua torre de control durante a ocupación militar do

campamento (CAAMAÑO, 1997: 265-266). De feito, unha delas —a chamada
medorra de Fanegas— chegou a ser escavada e os resultados desta intervención
foron publicados (CAAMAÑO e CRIADO, 1991-1992).
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foi parcialmente escavada nos anos 30 do

pasado século por D. Ángel del Castillo (1934) e mais recentemente a finais da
década dos oitenta e comezos dos noventa polo Dr. Manuel Caamario (1997). No
interior do recinto fortificado e ata o momento presente foron postas
completamente ao descuberto duas edificacións que terien sido interpretadas
coma o principia e o praetorium polos seus escavadores, para alén de certos
restos parciais considerados como parte dos horrea, dos contubernia, unha
habitación de culto e outros de mais difícil identificación funcional
(CAAMAÑO e FERNÁNDEZ, 2002: 213).

Os sistemas de acceso terían sido orixinariamente catro portas de grandes
dimensións, das que apenas unha pode ser minimamente caracterizada —a

Porta

principalis dextra— por mor de ter sido escavada, malia ao feito de apresentar
un significativo estado de arrasamento. Tratariase dunha porta monumental en
arco, con espina central e senllos torreóns aos lados (CAAMAÑO, 1997).
Polo demais, sábese que este recinto campamental, erguido a comezos do
século II d.n.e. e abandonado nos finais do s. IV d.n.e., sofreu unha reocupación
altomedieval por parte dunha poboación xermánica que alterou
significativamente a conformación urbanística orixinal do mesmo (CAAMAÑO,
1991a). O campamento foi sometido a diversas campañas de escavación ao
longo do século XX, así como a unha intervención restauradora parcial no tempo

e no espazo (REY e VALDÉS, 1991).

2.3.

RELEVANCIA

HISTÓRICO-ARQUEOLÓXICA

E
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HISTORIOGRÁFICA
Tendo en consideración o estado actual das investigacións, na Galiza tan
só coriecemos dous campamentos de época romana: A Ciadella e Aquis
Querquernis. Ambos son recintos fortificados monumentais, erixidos en pedra,

de fundación altoimperial e correspondentes a unidades militares auxiliares
dependentes da Legio VII Gernina, ubicada en León. É por iso que nos atopamos
fronte aos dous xacimentos mais representativos do control militar efectivo da
antiga Gallaecia por parte do exército imperial romano localizados no marco

administrativo actual da comunidade autónoma galega. No caso da Ciadella
cofiecemos com toda certeza o nome da unidade que a ocupou ao longo de
alomenos tres centurias: a Cohors I Celtiberorum.

Ambos sitios terien sido intervidos arqueoloxicamente desde a primeira
metade do século XX ata o día de hoxe, coa conseguinte posta ao descoberto de

numerosas estruturas susceptíbeis de análise, estudo, musealización, posta en
valor e recuperación patrimonial de cara ao seu desfrute público e social.
Para alén disto, o campamento da Ciadella ten producido unha inxente
cantidade de traballos de investigación, podendo por iso ser considerado como

un dos xacimentos mellor coriecidos bibliograficamente. Sen dúbida algunha, de
entre todos os campamentos romanos escavados na antiga Hispania, A Ciadella
é o que hoxe por hoxe apresenta unha major cantidade de artigos publicados.
Porén, a ninguén escapa o feito de ser absolutamente necesario e urxente levar a

cabo a edición dunha monografía que recolla e actualice a totalidade dos
coriecimentos xerados ao longo de todos estes anos, tal e como acontece con
outros

xacimentos

deste

tipo

en

outras

zonas

da

península.
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3.- VALORACIÓN PATRIMONIAL E CIENTÍFICA DA
INTERVENCIÓN.
Con anterioridade á execución dos labores de limpeza, o campamento
romano da Ciadella atopábase sometido a un forte proceso de degradación por
mor dunha mesta cobertura vexetal de considerábel porte que, na prática,
impedía a visualización completa dos seus restos arqueolóxicos.

De todos é ben sabido que o campamento romano da Ciadella é un dos
xacimentos romanos mais senlleiros de toda Galiza. Calquer intervención que
nel se produza resulta de grande interese, máxime se ternos en conta que ten sido
amplamente escavado ao longo de diversas campañas e que, nestes momentos, a

principal vía de

retorno social do investimento alí realizado pasa polo seu

definitivo acondicionamento de cara á sua visita e desfrute públicos.

Até non hai moitos anos, a monumentalidade das estruturas conservadas e
a relativa cercanía ás cidades de A Coruña, Lugo e Santiago de Compostela
atraían anualmente numerosas visitas que foron decaíndo consonte o devalo dos
anos e o abandono do sitio foron dificultando a sua correcta visibilización. Esta
realidade facía imprescindíbel a realización dun grande labor de desbroce e
limpeza que eliminase a vexetación existente para poder así facilitar unha mellor

percepción visual, coa conseguinte mellora da comprensión física do
campamento e dos seus restos exumados.

Por outra banda, a ninguén escapa o feito de que a limpeza pontual dun
xacimento non garante a sua adecentación permanente, pois tamén é necesario

proceder a un labor de mantemento, coidado e vixilancia ao longo de todo o ano.
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Hoxe por hoxe, o campamento é un xacimento ben calecido a nivel
científico, con accesos rodoviarios sinalizados, chegando mesmo a aparecer
incluido en diversas guías turísticas como recurso cultural específicamente
arqueolóxico que ben merece unha visita.

A intervención arqueolóxica tiña como principal obxectivo recuperar a
monumentalidade visual intrínseca ás propias estruturas exumadas ao longo de
numerosas campañas alí desenvolvidas. A muralla, o foxo, o principia, o
pretorio... terien de seu un interese arquitectónico, planimétrico e urbanístico
digno da major das nosas atencións. Con esta actuación pretendíase dar un
primeiro paso na recuperación para a visita das estruturas que xa estaban á vista
hai uns anos.

Unha vez retirada a cobertura vexetal existente, procedeuse á
documentación do estado de conservación das diferentes estruturas coa axuda de
diversos croquis, deserios, fotografías, tomas de amostras, etc. que permitirán
realizar unha correcta caracterización, en planta e alzado, dos procesos de
degradación que terien sofrido nestes anos. Con isto facilitase enormemente a
creación dunhas bases obxectivas que permitan encetar nun futuro a curto, meio
e longo prazo, as medidas correctoras mais necesarias e recomendábeis.

Outro dos obxectivos primordiais desta actuación, logo de seren
realizados os labores de limpeza do xacimento e da sua contorna mais
inmediata, era o de acadar un grao minimamente aceitábel de acondicionamento,
con unha clara mellora e adecuación dos espazos arqueolóxicos para as visitas.
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4.- PLAN GLOBAL DOS TRABALLOS E METODOLOXÍA.
A toma de contacto físico directo co xacimento, coas suas características
xerais e con todas as suas numerosas particularidades, xunto coa consulta
exhaustiva da inxente bibliografía disporiíbel sobre o mesmo facilitounos unha
primeira aproximación pormenorizada á Ciadella, sen esquecer a leitura e
análise dos informes e das memorias relativas ás actuacións xa realizadas
noutros anos. Desta maneira, con unha base documental sólida puidemos facer
unha mellor e mais precisa valoración das características do conxunto
arqueolóxico obxecto da intervención.

Primeiramente e antes de comezar os labores de limpeza propiamente

ditos, procedeuse á realización dun proceso de documentación fotográfica
exhaustiva que nos permite actualmente poder comparar os resultados finais do
noso traballo co ponto de partida previamente encetado, así como a evolución
diacrónica das diferentes fases do mesmo.

A limpeza da área que comprende o xacimento e a sua contorna
inmediata realizouse con desbrozadoras nas superficies non sometidas
previamente a intervención arqueolóxica e, polo tanto, por cima da cota actual
do solo de circulación das zonas sedimentadas. Nas zonas interiores do
campamento escavadas con anterioridade e con presenza de estruturas
arqueolóxicas a limpeza foi sempre efectuada de maneira manual.

Unha vez rematado o proceso de desbroce e limpeza procedeuse á
aplicación de herbicidas hormonais.

No control diario dos traballos de limpeza tivéronse especialmente en
conta todos os achados arqueolóxicos, seguindo un diario ou ficha tipo de cada
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sector abordado.
Os materiais atopados no transcurso dos traballos de limpeza se
rexistraron seguindo a pauta de rexistro de cada espacio e entregaronse al
encargado da escavación de cada sector para controlar a entrada no almacén
provisional e o seu posterior tratarnento no laboratorio. A totalidade dos
materiais arqueolóxicos entregaronse no laboratorio a cargo da empresa Terra-

Arqueos, como parte integrante do proyecto global e por parte de quien depende
o seu depósito conforme a legislación vixente. Todolos elementos arqueolóxicos
atopados no transcurso dos trabajos serán, estabilizados, siglados e
inventariados
Os escasos materiais arqueolóxicos recuperados no decurso dos traballos
de limpeza foron rexistrados para proceder á entrada dos mesmos no armacén
provisional coma dixemos. En total, recolléronse catro fragmentos de "catillus"
ou moas de muírios rotatorios, un fragmento de "pondus" ou pesa de tear, dous

fragmentos de vidro correspondentes a senllos bordos, dous fragmentos de
placas de lousa perforadas, catro fragmentos de cerámica común, un fragmento
de "tegula" con decoración puncionada e outro fragmento de tella plana con un
"R" dixitado por arrastre dactilar. Todos estes materiais foron inventariados,
lavados, estabilizados e siglados.

5.- ZONAS DE ACTUACIÓN.
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A limpeza da cobertura vexetal que ocultaba os restos do campamento da
Ciadella afectou á totalidade do xacimento, con intervencións xerais na contorna exterior
(taludes, terrapléns, foxo e ronda) e de carácter específico no interior (muralla,

intervallum, principia, compound, praetorium, horrea, contubernia...).
Procedeuse ao desbroce e desmatación tanto da zona sen escavar, que é a
maioritaria, coma das zonas escavadas en anteriores campañas, baixo a dirección de D.
Ángel del Castillo nunha primeira etapa e de D. Manuel Caamario en datas mais
recentes. Esta segunda área incluiu tanto a faixa central do campamento, escavada en
extensión, como as sondaxes pontuais realizadas noutras zonas do mesmo.

Limpeza e desbroce xerais: Localizáronse e puxéronse ao descoberto diversas
"pedreiras" espalladas polo interior do xacimento, destacando especialmente unha de
grande porte e superficie, situada na via principalis, por fronte do compound. Asemade,
localizouse e púxose ao descoberto unha terreira de area sobre a via principalis, por
fronte do compound e foron retirados diversos bidóns metálicos de grandes dimensións.

Tamén se puideron constatar numerosas irregularidades topográficas no terreno
desbrozado, correspondendo a major parte das mesmas a diversas depresións de planta
subcircular e bastantes moreas de terra e pedra fruto de antigas remocións superficiasis.

Intervallum oeste: Puxéronse ao descoberto os restos dunha estancia de planta
subrectangular adosada á cara interna da muralla, completamente invadida pola
vexetación dominante e moi deteriorada nas faces externas dos seus valos, así coma
unha estrutura de pedra maciza de planta rectangular interpretada polo seu escavador
coma basamento dunha escadaría de madeira que daría acceso ao topo da muralla.

Intervallum leste: Localizouse unha grande pedreira en superficie, com
desenrolo paralelo ao valo calecido popularmente como "A Cerca". Removeuse
parcialmente.

Horrea: Desbrozouse e limpouse a vexetación situada baixo o cobertizo, así
como a zona sometieda a escavación en área en anteriores campañas. As sondaxes que
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serven de valas de implantación aos pés direitos da estrutura metálica de cubrición
sofreron alagamento parcial por causa da filtración de humidades por capilaridade unha
vez comezada a temporada de chuvas, a finais do mes de Outubro. Convén destacar
nesta zona a posta ao descoberto dunha "mámoa" de terra e cascallo que os escavadores
crearon para cubrir e protexer unha estrutura arquitectónica aínda por determinar. O
mesmo aconteceu a grande parte dos restos arqueolóxicos que fican ao ar libre, ainda
que neste caso as inundacións foron provocadas por reiteradas cargas de auga pluvial
nun terreno arxiloso com un claro deficit de drenaxe.

Principia: Unha vez rematado o desbroce constatouse a presenza de diversas
estruturas edilicias restauradas en planta e alzado, con clara diferenciación topográfica
nos diversos planos do terreno, a xeito de plataformas escalonadas de diversa cota e
fondura. Asemade, ao sul do aedes localizouse un lenzo de xeotéxtil destinado a
protexer os restos dun piso de laxes e tixolos que foi colocado sobre este coma elemento
protector polos seus escavadores. No edículo mais sudocidental do complexo
arquitectónico nororiental dos principia localizouse unha posíbel "cista" de "tegulae",
razón pola cal as cepas de toxo alf presentes non foron removidas de cara a evitar un
eventual deterioro desta estrutura perante a sua manifesta febleza. Convén sinalar que
esta zona, xunto coa dos "horrea" era a que amosaba unha mais mesta e densa
colonización de toxos e xestas.
Compound: No amplo espazo comprendido entre os principia e o praetorium
localizouse a presenza dun plástico negro situado entre os dous muros mais orientais
deste complexo edilicio, probabelmente colocado alí polos seus escavadores co
propósito de protexer algunha estrutura hoxe soterrada. Asemade, no interior da
cabeceira cadrangular correspondente aos restos dun edificio de posíbel funcionalidade
relixiosa e datación altornedieval constatouse a presenza dunha pequena "mámoa" de
terra e cascallo que protexería algunha outra estrutura de características indeterminadas e
actualmente soterrada. Nunha estancia rectangular ao oeste localizouse outra "mámoa"
de terra e cascallo e un plástico negro que cobrían parcialmente unha "cista"
subrectangular conformada por tres laxas de xisto fincadas no terreno.
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Praetorium: Localizouse un plástico negro no recanto SW do interior do recinto
principal, sem finalidade concreta e embrullado ao pé do muro meridional. Asemade,
retirouse un grande bidón de folla de lata colmatado de cascallo nun dos edículos
centrais das estancias inmediatas á via principalis. Tamén se localizou unha pequena
"mamoíria" na zona central do recinto principal, posibelmente cobrindo algunha
estrutura edilicia actualmente soterrada.
Sondaxe exterior na porta principalis sinistra: Non se apreciou nengún tipo de

incidencia unha vez rematada a sua limpeza, para alén da constatación física da escasa
potencia acadada pola escavación á que foi sometida hai varios anos. Coa chegada das
chuvas ficou completamente alagada.

Sondaxe sudoriental nas centuriae: Unha vez rematados o seu desbroce e

posterior limpeza, constatouse o feito de que o antigo muro-testemurio central amosaba
un forte estado de deterioro e derrube, perdendo significativamente o seu aspecto
orixinal de banqueta transversal. Coas chuvas tamén ficou asulagado parcialmente.

Muralla ocidental: Amosaba unha forte colonización de biofitos,
principalmente silvas de gran porte que praticamente constituían unha silveira continua
desde aporta principalis dextra até mais aló do seu primeiro contraforte interior.
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6.- MEIOS MATERIAIS.
Dispúxose de todo o material técnico necesario para a realización deste proxecto,
tanto no referente aos traballos de campo, coma os correspondentes ao tratamento
posterior dos datos obtidos durante a intervención. Por outra banda, contouse con unha
ampla infraestrutura bibliográfica e técnica, axeitada específicamente para os obxectivos
de limpeza e documentación dos restos arqueolóxicos que foron postos ao descoberto de
novo.
Relativamente á maquinaria e ao personal necesarios para a correcta execución
deste proxecto, o concello de Sobrado dos Monxes colaborou durante a realización dos
traballos con parte da a maquinaria utilizada para o desbroce e a limpeza, aportando a
empresa encargada da escavación o resto deo material necesario para levar a cabo os
traba! los
A equipa de traballo estivo composta polos peóns facilitados polo concello e por
un arqueólogo para a realización do control diario dos labores desenvolvidos.
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7.- TEMPO DE EXECUCIÓN.

Conforme ao tipo de actividade que realizada, e tendo en conta a duración dos
contratos para o personal da intervención, estímouse inicialmente un tempo de
execución de dous meses para levar a cabo os traballos de limpeza e acondicionamento
da superficie total do campamento, que supera as 2,4 Ha. de extensión. As
disponibilidades laborais e horarias das cuadrillas de operarios asignados polo concello,
xunto coas circunstancias climáticas especialmente adversas de boa parte do mes de
outubro aconsellaron unha variación no prazo inicialmente previsto para a execución da
obra, tendo sido empregadas finalmente un total de dezaséis semanas. Os traballos de
desbroce e limpeza foron rematados na sua totalidade agás no recinto principal do
interior do praetorium, onde as chuvas causaron un grande asulagamento que forzou a
interrupción dos traballos inicialmente previstos na última zona sometida a limpeza que
tiveron que rematarse a posteriori.
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CAMPAMENTO DE CIDADELA

VISTA XERAL DO CAMPAMENTO ANTES DA INTERVENCION

CAMPAMENTO DE CIDADELA

TRABALLOS DE DESBROCE NO XACEMENTO

CAMPAMENTO DE CIDADELA

ESTADO DOS RESTOS FINALIZADO

0 DESBROCE
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