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1- DATOS TÉCNICOS DO PROXECTO :

Proxecto técnico: Consolidación de muros e limpeza
no Castro de Viladonga

Promotor: Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo
Museo Arqueolóxico do Castro de Viladonga

Proxecto técnico: Carolina Pérez Pérez, restauradora

Proxecto arqueolóxico: Felipe Arias Vilas

Dirección intervención: Emilio Ramil González

Data de inicio da intervención: 06-09-04
Data de remate da intervención: 20-09-04

SITUACIÓN E IDENTIFICACIÓN:

Concello: Castro do Rei
Lugar: Viladonga

Enclave: Xacemento Castrexo
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Emilio Ramil González	

Arqueólogo	

	

-PRESENTACIÓN INFORME-MEMORIA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

Para: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

De:	 Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo

Data: 29 de setembro do 2005

Asunto: Consolidación e Limpeza no Castro de Viladonga-Castro do Rei(Lugo)

En ctunprimento do art. 62 da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia e dos art. 1°.2 11 0.1

decreto 199/1997, do 10 de xullo, como arqueóloga responsable do mesmo

PRESENTO INFORME- MEMORIA da citada intervención arqueolóxica

prevista no proxecto promovido pola Consellleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo-

Museo Arqueolóxico do Cstro de Viladonga.

O Ferrol, 29 de setembro do 2005

O Arqueólogo

Asdo: Emilio Rami/ González

DIRErCERAL DO PATRIMONIO CULTURAL



3-DATOS BÁSICOS
ÁREA DE TRABALLO



3.1- INTRODUCCIÓN. RESUMO PROXECTO
TÉCNICO DE EXECUCIÓN
(Felipe Arias Vilas, Carolina Pérez Pérez)

Introducción
O Castro de Viladonga (parroquia de Santiago de Viladonga, concello de

Castro de Rei) está situado a 23 km. ó N.L. de Lugo e é un importante

xacemento castrexo, de cronoloxía fundamentalmente galaico-romana, que

constitúe ó mesmo tempo un conxunto patrimonial senlleiro por estar asociado

a un Museo monográfico de sitio, todo o cal Ile permite cumprir unha activa

función socio-cultural, educativa e tamén turística.

Neste Castro véflense realizando traballos de escavación e consolidación

arqueolóxica desde 1971, sendo autorizados e subvencionados desde 1983 pola

Consellería de Cultura. Ata o momento presente está escavado case o 50 % da

superficie total do xacemento (presuntamente a súa parte máis importante), que se atopa

aberto continuamente á visita pública pois a grande maioría del é de propiedade pública

estatal, transferida ä Xunta de Galicia en 1994.

Así pois, este Castro ten a particularidade e o interese de ter un amplísimo

aproveitamento socio-cultural (máis de 24.000 visitantes ó ano, sen estar situado, coma

outros, nunha zona especialmente "turística"), debido en gran medida á existencia ó seu

pé dun Museo de sitio.

Deste xeito, faise preciso prestar atención preferente ó bo estado de conservación

do xacemento, mediante a limpeza e consolidación oportunas, ben sexa de modo

puntual e continuo (o que se ven facendo habitualmente por parte dos servicios técnicos

e auxiliares do propio Museo), ben sexa de modo máis intenso, extenso e profundo,

neste caso cunha periodicidade aproximadamente anual ou semestral (segundo as

condicións climáticas), que son os traballos que se propuxeron no proxecto realizado.
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OBRA:  As actuacións que se prevían para o ano 2005 consisten en incidir nos

aspectos e cos obxectivos que a seguir se sinalan:

A) Consolidación nas zonas e puntos das estruturas do Castro que o precisaban e

que se sinalan na documentación adxunta (vid. Plano). Prevíanse varios tipos de

intervención, segundo sexa necesario actuar a fondo no interior e/ou ata o nivel de

cimentación dos muros, ou ben sexa suficiente con reporier ou reforzar os remates,

esquinais ou paramentos destes. Na documentación complementaria, escrita e gráfica,

que acompañaba Memoria do Proxecto elaborada pola Restauradora de Arqueoloxía

deste Museo, pormenorízabanse as distintas modalidades de intervención e os labores a

realizar en cada zona ou punto do Castro. Sinalabase que se procederla ä reposición de

pedras (previo o desmontado dos muros só alí onde fose necesario), asentadas en

argamasa terrosa feita in situ, cunha utilización mínima de aglomerante cementicio que

non sería nunca visible ó exterior pero si quedaría documentado con ripios ou esquirlas

de cuarzo do propio Castro na forma acostumada, ademais, lóxicamente, do necesario

rexistro escrito e gráfico da intervención.

En calquera caso, procuraríase non "agredir" nunca äs estruturas arqueolóxicas,

dicir, a consolidación sería sempre a mínima necesaria para garantir a estabilidade dos

muros, sen reposicións nin recrecementos excesivos e fóra de lugar (e á marxe da

normativa tanto técnica como legal), tratando ademais de que a consolidación resultase

o máis "ecolóxica" posible, conforme ó sistema e métodos utilizados neste xacemento

desde 1982, xa referidos e descritos nos correspondentes informes e memorias

anteriores, e dicir, cos cumios dos muros cubertos de terróns de herba.

B) Limpeza e rozado da vexetación que impedise ou moleste a boa conservación e

a perfecta visión e comprensión de todas as partes do Castro, tamén actuando en dous

sentidos: ou ben con rozado feito a base de maquinaria adecuada (desbrozadora ou

incluso motosegadora nas áreas que o permitan), ou ben con rozado e limpeza manual

coas ferramentas "ad hoc" (rodas, fouces e foucirios, paletas, etc.) particularmente nas

zonas da muralla principal e nas estruturas murarias existentes nas áreas excavadas

(croa, corte Leste e antecastro Oeste, vid. Planos). Nesta ocasión, e grazas ós labores de

mantemento realizados habitualmente por persoal técnico e auxiliar do Museo, o Castro

non precisaría un rozado nin un desbroce masivo salvo en áreas ou zonas puntuais.

Complementaríase coa utilización de herbicidas selectivos para plantas leñosas

(toxos e xestas) e herbas de folla ancha, pero sempre de xeito moi puntual e controlado
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para evitar calquera tipo de desfeita ecolóxica (que ademais poidese repercutir na propia

conservación das estruturas do Castro).

Asimesmo, procederíase á eliminación e posterior prevención de ataques de

animais, maiormente de ratos de campo ou cortas, que poden chegar a alterar e porier en

perigo as estruturas máis febles do xacemento.

C) Limpeza e acondicionamento dos camirios e pasos de acceso e de visita no

Castro e no seu contorno, co fin de favorecer a súa utilización por toda clase de público,

en calquera caso sempre sen afectar nin incidir excesivamente nas condicións de "ruina

consolidada" que presenta este xacemento castrexo e galaico-romano como conxunto

patrimonial de carácter arqueolóxico.

Criterios xerais de intervención propostos

Como xa quedou dito no apartado anterior, neste xacemento óptase por unhas

intervencións de mantemento e moi respectuosas co estado de "ruina consolidada" e co

carácter patrimonial do sitio, sempre co obxectivo de correxir e, no seu caso, paliar as

causas responsables das patoloxías observadas, que en moitos casos se deben,

maioritaria e precisamente, ó uso socio-cultural do Castro e ás propias condicións

climáticas do seu emprazamento, nunha altura (555 m.) nas lindes nororientais da Terra

Chá lucense.

Aqueles muros que ameazan derrumbamento, ben por inclinación ou ben por

abombamento, debían ser desmontados e repostos de novo coas súas mesmas pedras

(anastilose).

Nalgúns casos, dado que se observan problemas de filtracións de auga, debíase

prever unha solución que a evitase (por exemplo, cunha cubrición de lousas

hidrofugadas e, se fose preciso, cunha argamasa interior, non visible por fóra), co fin de

impedir que a auga penetre en profundidade.

Conviña asimesmo proceder á substitución daquelas partes dos muros nos que o

material pétreo perdeu a súa estrutura, pola incidencia dos axentes físico-químicos

naturales e dada a composición orixinal do material empregado na súa construción, xa

que ás veces se trata de pedra de pizarra ou xisto moi meteorizada ou "enferma".

En canto á presencia vexetal e animal detectada nas estruturas, propúxose o

rozado e limpeza da primeira co sistema sinalado na Memoria, mentres se trataba de

minimizar ou dificultar a acción da segunda mediante cebos controlados. Non fará falta
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estenderse sobor os efectos devastadores que a acción das raíces produce nos

construcións, tanto directamente como a través da creación de abombamentos ou

oquedades que, á súa vez, se converten en vías de penetración para a auga e crean

condicións favorables para que se instalen roedores, reptis e insectos. Aparecen así, toda

unha serie de micropasadizos e zonas fráxiles, que actúan a modo de catalizadores

favorables ó aumento dos efectos do conxunto da vexetación, dos animais e que, en fin,

inciden negativamente nas condicións medioambientais de conservación das estruturas.

En concreto, propúxose o uso dun herbicida aplicado directamente a pincel sobre as

plantas dañinas, unha vez cortadas a rentes do chan, evitando que se vexa afectada a

capa vexetal situada no cimo dos muros e destinada a protexer estes dos axentes

erosivos.

Polo que se refire ós problemas da base dos muros dalgunhas construcións, debe

sinalarse que existen estruturas que arrancan directamente dun estrato ou base terrea,

que está sendo paseniñamente desmantelada e derramada pola acción da choiva e o

vento, chegando a afectar á propia estabilidade dos paramentos.

En relación coas patoloxías observadas nalguha das partes reconstruidas en

intervencións anteriores (algunhas de hai case trinta anos), sinalabase que a técnica de

pedra seca non parece ser a solución adecuada pois as agresións ás que están expostas as

estruturas conleva unha certa perda de estabilidade. En consecuencia e con carácter

xeral, propüxose reforzar a consistencia dos muros, engadindo nos paramentos laterais

unha argamasa axeitada (feita a base de terra, cal e cemento coloreados ad hoc) e, nos

casos máis graves, desmontar a intervención antigua e repoñer o mesmo material

empregando o mesmo tipo de conglomerante que afortale a súa estrutura.
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3.2- LOCALIZACIÓN DA ZONA DE
INTERVENCIÓN



Localización.

O rozado e limpeza realizóuse en toda a superficie do xacemento castrexo,

croa, antecastro, defensas, acceso i entorno.
A consolidación puntual centróuse nos muros que a técnica restauradora do

museo consideróu en peor estado de conservación, que segundo plano de diagnose
de danos do xacemento serian:

1: N-13, muro oeste, presenta derrube, e ataque de roedores no muro sur.

2: N-14, muro oeste, con exfoliación e meteorizacións

3: M-14, muro sur, presenta perda

4: L-11, muro oeste, con exfoliación e abombamento
5: L-10, muro oeste, con meteorizacións e exfoliacións

6: L-10, muro sur, presenta derrube
7: H-10, muro leste, presenta derrube

8: H-9, muro oeste, con perda

9: N-8, vivenda sobreexcavada
10: Antecastro.
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4- PROXECTO ARQUEOLÓXICO
AUTORIZADO E REALIZADO



4.1- ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EXECUTADA

Ámbito normativo:

• Lei do Patrimonio Cultural de Galicia
• Decreto 19911997 que regula a actividade arqueolóxica na C. Autónoma de Galicia

Resumo proxecto técnico: O obxectivo dunha intervención de urxencia é

ralentizar as alteracións puntuais máis graves e evaluar a evolución de danos menores,

para contribuir decisivamente 6 mantemento da conservación deste conxunto

arqueolóxico.

INTERVENCIÓNS DE URXENCIA

Derrubamentos:

Limpeza

Restitución de fiadas

Cuberta de lousa e protección vexetal dos muros

Perdas:

Limpeza

Restitución da pedra

Ataque roedores:

Control da praga de roedores

Atoar os furados

Entullar os túneles

Exfoliacións:

Substitución da pedra irrecuperable

Abombamento:

Apuntalamento de contención que reforce a afinación

Reforzo dos alicerces (da cimentación)

Cuberta de muros:

Colocar lousas hidrofugadas

Reforzo con recheo das cimentación ó aire e áreas sobre-escavadas.
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No proxecto arqueolóxico presentado e autorizado pola Dirección Xeral do Patrimonio

Cultural a restauradora do Museo Carolina Perez realizaba un diagnostico de danos, i

en función dos mismos plantexóuse o proxecto de intervención. Enumeraba os danos

segundo a gravidade do deterioro(plano de diagnose):

DERRUBAMENTOS: Desprendementos de fiadas de pedra dos muros, que se

producen a consecuencia da interacción de varios factores: a fraxilidade do elemento

de unión que e a terra barrenta, agravado pola acción das repetidas xeadas ó longo

deste último inverno. A auga conxélase no interior do muro e no interior da estrutura

da pedra aumentando de tamaño co conseguinte agretamento e desprendemento dos

compoftentes do muro: pedra, terra e barro.

Hai dous tipos de derrube: parcial e total.

Derrubamento parcial: cando só se desprende parte do muro e se pode

completar a lagoa e conservar o resto da estrutura (1, 3).

Derrubamento total: cando a alteración é tan grave que non podemos recuperar

parte do muro senón que debemos proceder á restitución case completa ou integra

do paramento (2).

PERDAS: As perdas de materia (laxes de pedra) prodúcense sobre todo no

asentamento do muro co conseguinte debilitamento e posible derrubamento no

futuro (1,2).

ATAQUE BIOLÓXICO (ROEDORES): Entre os problemas de colonización

biolóxica destaca neste momento, unha acusada colonización de ratos de campo ou

"cortas". Actúan en boa parte do Castro, sendo as zonas sinalizadas no plano, as de

máis intensa colonización. Habitan no chan e incluso en pavimentos e nalgúns

paramentos, creando túneles e galerías cunhas dimensións que non se poden

determinar con exactitude. Estes ocos xeran debilitamento, tanto nos solos como nos

muros, deformacións e derrubamentos, favorecendo a instalación doutros animais e

plantas (1,2).

EXFOLIACIÓNS E METEORIZACIÓNS: As exfoliacións son un problema

permanente na conservación dalgunhas das estruturas do Castro e débense ó uso

nelas de pedra orixinalmente alterada, o que se cortece na zona como "pedra

enferma", que e pizarra ou xisto con tendencia natural á súa meteorización. Este tipo

de alteración de orixe interna depende da composición e estrutura da pizarra e

agrávase cos factores climáticos (auga, xeadas e, en menor medida, vento).
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As exfoliacións distribúense por todas as partes do xacemento de maneira moi

desigual e non é un problema de fácil solución. En moitos casos só queda resolvelo

coa restitución do muro. No caso dos derrubamentos (2) interactúan as dúas

alteracións: a grave derruba na cara interior do muro e a exfoliación, co conseguinte

abombamento na cara exterior, así como a total exfoliación do resto do muro (1).

Neste caso só pode solucionarse coa restitución total do paramento, utilizando,

pedra do mesmo Castro ou do seu contorno lindeiro.

ABOMBAMENTO: Podemos dicir que se mesturan as causas que orixinan

este dano: os problemas de asentamento na cimentación, no debilitamento nalgunhas

das fiadas de pedra deterioradas pola exfoliación e os debidos ós axentes

atmosféricos (1).

SOLOS QUE PRECISAN RECHEO E CONSOLIDACIÓN: Ademais das

citadas alteracións de urxente intervención, o Castro presenta en parte da súa

superficie os alicerces dos muros ó aire, zonas sobre-escavadas no seu día, xa desde

os anos setenta do s. XX., e que precisan unha cubrición con capa de terra para

reforzar o substrato e para a protección e conservación dos propios muros.
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LÁMINAS PRESENTADAS NO PROXECTO DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓXICA COAS FOTOS DOS DANOS CAUSADOS NOS MUROS DAS
VIVENDAS OBSERVÁNDOSE AS ZONAS ONDE SE REALIZA A ACTUACIÓN



2 TOTALPOR UN PARAMENTO

3 PARCIAL

tai;
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DERRUBE

1 PARCIAL



1

2

PERDA



ATAQUE DE ROEDORES

1 SOBRE MURO
	

BASE MURO

2 ENTRE AS PEDRAS DO MURO
	

3 NO SOLO



1

2

EXFOLIACIÓNS E METEORIZACIÓNS
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ABOMBAMENTO POR ACUMULACIÓN DE AUGA
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COLONIZACIÓN BIOLÓXICA NO FOSO PRINCIPAL

1



ZONA SOBRE-ESCAVADA NA BASE DOS MUROS
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4.2- PLANO DE TRABALLO E METODOLOMA

Indicábase no proxecto autorizado que o obxectivo da intervención no

xacemento e manter a súa boa conservación e reparar os danos ocasionados, ademais de

previr futuras alteracións.

Neste sentido, o mantemento continuado e as actuacións periódicas que se verien

facendo, na medida do posible, desde o propio Museo, son imprescindibles para acadar

o noso obxectivo de conservación.

Os criterios da proposta baséanse sempre na mínima intervención e no máximo

respecto ó orixinal, utilizando un elemento marcador da parte reconstruida, loxicamente

documentando sempre de forma gráfica e escrita todo o proceso.

Algúns dos materiais a utilizar para a restitución serán reutilizados de anteriores

escavacións, como a pedra e a terra barrenta ou a arxila se a houber. Os componentes da

argamasa deben ser adquiridos en almacens especializados en materiais de restauración

(cal hidráulica, area, hidrofugante...)

En primeiro lugar procederase á limpeza e eliminación de plantas, raíces, etc. e

unha vez limpa a zona a restituir, seleccionarase o material a utilizar, isto e, a pedra e a

argamasa. A pedra debe ser do tipo das laxes orixinais, existentes na comarca de

Viladonga, e proponse utilizar a pedra propia do xacemento, seleccionando a que non

presente deterioro, a mais resistente e compacta e a que non teria, loxicamente, ningún

indicio nin o menor grao de exfoliación.

Seleccionaremos tamen pequenos coírios de cuarzo que usaremos como elemento

marcador e diferenciador da lifia de muro que se repón, a xeito de ripios no paramento

segundo se veu facendo de xeito habitual neste xacemento con bon resultado e moi

aceptable visualmente.

O material de unión entre asa fiadas de pedra debe ser compatible coas laxes

empregadas, que non aporte sales e que posúa a flexibilidade adecuada para que non

produza tensións. Proporiemos un morteiro de cal e area con aditivos que melloren a süa

resistencia e proporcionen a cor en harmonía co orixinal.
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RESTITUCIÓN:

Consiste na reposición das partes dos muros derrubados, ben sexa unha parte do

paramento ou o muro completo. Utilizarase o procedemento e os materiais

anteriormente descritos.

CUBERTA PROTECTORA DOS MUROS:

Propohemos unha intervención, relativamente novedosa no Castro, que consiste

en colocar unhas lousas de protección ad hoc para os muros. Colocarémola primeiro

nunha das estruturas a tratar a xeito de proba para o futuro, co fin de observar os

resultados a medio prazo, e se funciona ben, poderase decidir a súa posterior e futura

colocación no resto das estruturas murarias das construcións do Castro.

Trátase de utilizar un elemento intermedio entre o muro e a capa vexetal

protectora que o cobre. Utilizaremos unha lousa especial para cubertas á que aplicamos

un hidrofugante; esta capa servirá para illar o muro da auga que, ó introducirse na súa

estrutura e, ás veces no invemo, co posterior efecto das xeadas, provoca graves danos

que poden rematar coa desfeita de anacos grandes de muros. Ademais, aquela

portección illará o interior do muro da instalación das raíces das plantas superiores e da

súa colonización, así como dalgúns animais.

O procedemento a seguir, unha vez restituido o muro, consiste en retirarmos a

capa vexetal de toda a estrutura e colocar logo enriba da superficie lirnpa do muro, as

lousas ou laxes planas previamente hidrofugadas, uníndoas con morteiro de cal e area e

cubríndoas logo coa habitual capa vexetal de terróns de herba recortados ad hoc. Esta

cuberta ten como obxectivo protexer o máis posible os muros dos axentes de alteración,

(físico-mecánicos, climáticos, ou polo propio uso social e turístico do sitio) para previr a

sua deterioración. Para completar a súa acción, e preciso que aquela cuberta de lousa

sobresaia un pouco (entre 1 e 2 cm.) da jiña vertical a rentes do muro, co fin de evitar

escorrentías, e por iso debe colocarse tamen cunha lixeirísima pendente que axude á

drenaxe da auga que reciba.

RECHEO DOS CIMENTOS:

Observanse partes do Castro con cimentos ou alicerces de muros sobre-escavados que
precisan un recheo ou colmatación lateral para protexelos. Propalemos cubrir estas
partes con terra para reforzo do substrato e para asegurar a estabilidade dos muros
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5-RESULTADO DA ACTUACIÓN 
ARQUEOLÓXICA
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RESULTADO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

Traballo arqueolóxico realizado

A actuación arqueolóxica foi executada conforme ó proxecto aprobado

pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Describiremos a

continuación a intervención realizada en cada unidade de traballo.

CONSOLIDACIÓN

N-13: Muro oeste

18



Diagnose. Presentaba derrube e ataque de roedores.

Neste muro o derrube é parcial polo que só se restitue a parte en mal

estado.

A intervención, común en todos os muros, consistiu en:

1- retirar o terrón antigo, !impar e eliminar raices, e terra
2- sacar as pedras soltas i en mal estado da parte superior do muro

3- restitución de mampostería utilizando pedía seleccionada de

anteriores excavacións do xacemento, procedente dos derrubes dos

muros, e lousa. Utilizamos un morteiro pobre de cal e area mixturados

con arxila seca de cor roxizo do xacemento, conseguíndo unha cor

semellante á argamasa original.

Recuperamos entre 22-30 cm. de altura de muro por superposición de 2

a 8 fiadas de mampostería irregular pola cara do paramento interno,

cunha lonxitude de 4, 10 metros, nunca estructura ou vivenda de forma

circular. Macóuse esta intervención con ripios de cuarzo branco do

xacemento, na forma habitual.

4- colocación de tela asfáltica impermeabilizante e moi flexible que se

adaptóu perfectamente á irrregularidade pétrea da parte superior do

muro; foi unha sinxela superposición, sen ningún tipo de adherencia, de

tal forma que se poda retirar sen que o muro sufra ningún tipo de

agresión.
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5- cubrición da tela asfáltica cunha lixeira capa de terra que permitirá
proteger e tapar este material da vista exterior.

6- completóuse a parte superior do muro, como e a norma xeral no
castro, coa colocación de terróns de herba recortados, que se fixarán de
xeito natural sobre a capa de terra que cubre a tela asfáltica,

protexéndose deste xeito a estructura na que se fixo a intervención.
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N-14: muro oeste

Diagnose: Exfoliación e meteorización

Intervención:

1- retirada de terrón, limpeza e eliminación de raices e terra

2- extracción de pedras soltas i en mal estado

3- restitución de mampostería por superposición de 9-10 fiadas

horizontáis irregulares, aproximadamente entre 4-50 cm de altura

pola cara do paramento interno cunha lonxitude de 72 cm, de parte

dunha vivenda circular; colócanse os ripios de cuarzo como elemento

diferenciador da parte original da estructura.
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4- colocacion do terrón de herba recortado. Os terróns extraérnolos

previamente dun terreo, cedido polo propietario para este fin,

cortándose con laia e unha medida aproximada de 1m. x 0. 80

cm.Unha vez colocados sobre a derradeira fiada consolidada do

muro, córtanse polos extremos con tixeiras de podar para que non

sobresaian da estructura, e tamén se pasa lixeiramente a

desbrozadota manual sobre a parte superior recortando

homoxeneamente a herba.
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M-14: muro sur

Diagose: Presenta perda

Intervención:

1- retirada do antigo terrón de herba, limpeza, eliminación de raíces e

terra

2- sacanse as pedras soltas e as que están moi degradadas

3- restituese a mampostería, previa colocación dos ripios de cuarzo

separadores, ata 40 cm de altura por superposición de fiadas

horizontäis irregulares, cunha lonxitude de muro recuperado de 40 cm.
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4- colócase o terrón de herba sobre a derradeira fiada consolidada.
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L-11: muro oeste

Diagnose. Exfoliación e abombamento

Intervención:

1- retirada de terrón herbáceo, limpeza e eliminación de raices e terra

2- sacanse as pedras soltas que sufren o proceso de exfoliación ata

achegarnos á zona saneada e a fiada de cimentación que presenta

un bó estado de conservación, e que non sufríu o proceso de

abombamento

3- restituese a parte de muro que estaba en peor estado, correxíndose

o abombamento, levantando en vertical dende a derradeira fiada

conservada; levántanse entre 52-72 cm por superposición de fiadas

de mampostería irregular pola cara interna do muro, cunha lonxitude

de 1, 44 metros
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4- colocación da cuberta protectora, terrón herbáceo, directamente

sobre a derradeira fiada consolidada.
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L-10: muros oeste e sur
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Diagnose: Muro oeste con meteorización i exfoliación

Muro sur presenta derrube

Intervención: en ambolosdous muros é necesario acometer unha

actuación de consolidación prácticamente dende a derradeira fiada que

sirve de cimentación porque o estado do resto da mampostería era mol

precaria, a pedra completamente degradada.

1- retirase o terrón herbáceo e límpase de raices e terra os dous muros

2- sacanse as pedras soltas e degradadas, saneando prácticamente ata

a cimentación
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3- restitúense os dous muros:

a- o muro oeste levántase ata a altura original, 45 cm de fiadas

horizontáis irregulares pola cara interna, e 24-32 cm pola cara

externa, por superposición de 4-6 fiadas de mampostería,

cunha lonxitude de muro de 88 cm.

b- o muro sur levántase ata a altura original, 60 cm pola cara

interna da vivenda por superposición de 11 fiadas de

mampostería, e entre 40-44 cm de altura pola cara externa,

por superposición de 5 fiadas de mampostería, e unha

lonxitude total de intervención no muro de 1, 68 metros.

•

,
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4- colocación de cuberta protectora dos muros, que consistiu na

colocación de lousa para cubertas como elemento intermediario entre a

parte superior dos muros e a capa vexetal, coa funcionalidade que se

indicaba no proxecto de intervención; as lousas hidrofugadas uníronse

con morteiro de cal e area funcionando como elemento

impermeabilizante.

5- colocación do terrón herbáceo sobre a lousa aillante
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H-10: muro leste

Diagnose: presenta derrube

Intervención:

1- restírase o terrón antigo, limpase e eliminase raices e terra

2- sácanse as pedras soltas i en mal estado, ata sanear o muro

3- reposición de paramento interno conseguíndo unha mampostería

irregular, recuperando a altura original con 20-30 cm de

intervención a base de 4-6 fiadas horizontáis irregulares, cunha

lonxitude de muro de 1, 54 metros; colócanse os ripios de cuarzo

como elemento separador.
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4- colocación de terrón herbáceo sobre a derradeira fiada consolidada
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H-9: muro oeste
Diagnose: sufre perda.

Non foi posible máis que realizar unha mínima limpeza, porque deste

muro somentes se conserva unha liria de tres pedras sobre terra;

calqueira intervención sirlificará a consolidación tal e como se conserva

para evitar a súa destrucción, non sendo posible actuar como nos outros

muros por mor da importante porcentaje de perda sufrida.

N-8: vivenda sobreexcavada
A cimentación desta vivenda atopabase sobreexcavada polo que

realizamos un recheo para reforzar o substrato e asegurar a estabilidade

dos muros.

Ataque roedores
Os ocos indicados no plano de danos por ataque de roedores foron

debidamente tapados con pedra e terra do xacemento.
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Antecastro
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Na espera dun proxecto de intervención mais forte que asegure a

adecuada conservación das estructuras exhumadas no antec,astro,

colocóuse a cuberta protectora nos muros descubertos, básicamente o

terrón herbáceo sobre a derradeira fiada.
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LIMPEZA NO CASTRO DE VILADONGA

A actuación arqueológica completóuse coa limpeza e acondicionamento
dos camiños e pasos de acceso ó xacemento, e a seu entorno.

Os traballos de limpeza e rozado abranguen todo o xacemento, a croa
coas estructuras, o antecastro, murallas e foxos tanto nas partes chairas
como as pendentes, accesos i entorno
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Al limpeza realizóuse con medios manuais como fouciflos, tesouras de

podar, e desbrozadoras mecánicas para áreas extensas, auxiliándose

con tractor desbrozador
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A consolidación puntual e limpeza completa do xacemento e o seu

entorno foron as actuacións comprometidas no actual proxecto

arqueolóxico
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Restos ergolóxicos

Durante os traballos de limpeza dos muros recuperaronse tres fichas ou

calculi, da tipolixia corIecida no xacemento.

Ficha 1: recuperada en N-14, muro oeste

Troncocónica, de forma ovalada, e pizarra porosa, có cor gris

escura

Medidas:

Alto 1, 3 cm

Longo 1, 8 cm

Ancho 1,6 cm
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Ficha 2: recuperada en L-10, muro sur

Troncocónica, de forma ovalada, pizarra porosa, e cor mais claro

que a anterior

Medidas:

Alto 1,4 cm

Longo 3,2 cm

Ancho 2, 8 cm

Ficha 3: recuperada en L-11, muro oeste

Troncocónica, de forma ovalada, pizarra porosa, e cor escuro

Medidas:

Alto 2, 5 cm

Longo 3, 1 cm

Ancho 2, 6 cm.

imand""%imm
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CONCLUSIÓNS

O proxecto de consolidación e limpeza no Castro de Viladonga-

Castro do Rei(Lugo) aprobado por resolución da Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e

Turismo tiña como obxetivo manter a súa boa conservación e interrumpir

os danos causados por derrumbamentos parciais, perdas, exfoliacións e

meteorizacións, abombamento, ataques de roedores e sobreexcavación.

Coidamos, considerando o exposto neste informe-memoria da

actuación arqueológica, que o obxetivo cumpríuse, acadándose

igualmente o adecuado estado actual de limpeza da superficie do

xacemento, as suas defensas e os seus accesos peatonáis.

Ferrol, 29 de setembro do 2. 005

O Arqueólogo

Asdo: Eriijç. Rafe-González
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