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Introducción.
A zona que nos ocupa foi

precursora dos estudos
arqueolóxicos en Galicia aló
polo século XIX na figura de
Villaamil y Castro que foi o pri-
meiro que levou a cabo esca-
vacións arqueolóxicas nun
castro en Galicia1 (a Croa de
Zoñán en septembro de 18672)
e tamén o primeiro que leva a
cabo unha intervención destas
características no interior
dunha cova (a cova de Furada dos Cas tamén hacia finais da década dos 60).

A pesar de todo esto, co paso do tempo, o maior volume de investiga-
cións arqueolóxicas levadas a cabo en Galicia fixéronse na área atlántica
sendo, nesta liña, moi significativos os mapas de distribucións de xacemen-
tos dos anos 80 do século XX nos que o norte da provincia de Lugo queda
un tanto valdeira ou case deserta de castros, mámoas,...

As únicas intervencións reseñables, con finalidade investigadora, que se
levan a cabo nesta zona nos últimos cincuenta anos son as escavacións no
Castro de Fazouro (Foz, Lugo) (Chamoso, 1965 e Alonso, 1966) e diversas
sondaxes en covas da área mindoniense (Soto Barreiro et Al, 1994). Máis de
ahí só hai prospeccións3 e actuacións preventivas debido a diversas obras
(Ramil et Al., 1995).

Pero esto non se debe a que nos atopemos nunha zona con escaso inte-
rés arqueolóxico ou con poucos xacementos, o que ocorre é que, polo xeral,
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IIlluussttrraacciióónn  11::  CCoovvaa  ddee  FFuurraaddaa  ddooss  CCaass  ((VViillaammoorr))..

1– López García (2003)
2– Villaamil (1900): Di na nota n.º2 da páxina 65: “La recogí de manos de uno de los peones empleados

en las excavaciones que emprendí en esa Croa en Septiembre de 1867,(...)” ao referirse ao achádego
dun puñal que está a describir procedente do Castro de Zoñán.

3– Os traballos levados a cabo nos Castelos de Viloalle Mayán califícaos de prospeccións e consisten en
traballos de superficie e a elaboración dunha ficha do lugar en cuestión (Mayán, 1957)
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as universidades galegas estiveron máis vinculadas á área atlántica moi posi-
blemente pola maior proximidade a ela.

Por sorte esta tendencia parece que se está a solventar con traballos de
prospección do territorio, publicacións de catálogos de xacementos e, por
suposto, intervencións arqueolóxicas con finalidade de investigación4.

Ademáis, coas actuacións preventivas téñense atopados novos xacemen-
tos como os restos dun Hipocausto en Burela5 ou restos dun concheiro do
que sería un Castro en San Cibrán6.

No presente artigo ímonos centrar en facer unha introducción á arqueo-
loxía mindoniense amosando, de xeito breve, o que hai das diversas etapas
prehistóricas e as perspectivas que se presentan no Concello de
Mondoñedo que nestes últimos anos adicouse a potenciar e por en valor o
seu patrimonio arqueolóxico.

Arqueoloxía mindoniense
Os datos que temos para

falar da arqueoloxía local pro-
veñen de achádegos casuais,
os catálogos patrimoniais de
carácter oficial, traballos publi-
cados na bibliografía e datos
novos obtidos a partir de tra-
ballos recentes. Con todo esto
tentaremos facer unha pano-
rámica xeral, tal como indica-
mos previamente.

A clasificación e encasillamento de todos os obxectos recuperados fóra
dos traballos sistemáticos de escavación, así como a localización cronolóxi-
ca dos diversos lugares catalogados como xacementos arqueolóxicos son
problemas complexos que esixen dunha reflexión máis profunda do que
parece a simple vista.

En Mondoñedo tense falado de mamoas (arcas), menhires, petroglifos,
restos paleolíticos, machados de bronce con talón e aneis, torques, cas-

SSoobbrree  aa  aarrqquueeoollooxxííaa  mmiinnddoonniieennssee

IIlluussttrraacciióónn  22::  CCoovvaa  ddee  RReeii  CCiinnttoolloo  ((AArrggoommoossoo))..

4– As principais intervencións de investigación, en colaboración coa USC, estanse a levar a cabo no
Concello de Mondoñedo: a cova do Rei Cintolo no ano 2002 e o Castro de Zoñán nos anos 2002,
2003, 2004 e 2005 –coa preparación dunha campaña para o ano 2007-.

5– La Voz de Galicia Dixital, nova con data 16/09/2004 en http://lavozdegalicia.es
6– Nova recollida nos diarios: El Progeso (xoves 10 de agosto de 2006, Edición A Mariña. Nova reco-

llida en páxinas provinciais e en páxinas locais) e La Voz de Galicia (xoves 10 de agosto de 2006,
Edición A Mariña. Nova recollida en páxinas locais).
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tros,… calquera lector afeccioado ao tema seguro que ten lido sobre máis
dun aspecto dos aquí mencionados. Vaiamos por orde.

Da fase máis antiga, a Paleolítica (a dos primeiros homes) teríamos as
covas de Furada do Cas e Rei Cintolo (ambos lugares catalogados pola
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural), pero para o primeiro caso –dado a
coñecer por Villaamil (1873)– temos que falar de restos relativamente moder-
nos. Os restos óseos e líticos que recuperou nesa cova estanse a por en tela
de xuízo, considéranse máis recentes do que el indica, polo que abandoa-
rían a etapa Paleolítica.

Na cova do Rei Cintolo temos unha gran amalgama de datos que nos
falan de supostos usos ou ocupacións que van dende o Paleolítico ata a
Idade Media. Na cova téñense recuperado restos óseos de animais
(Villaamil, 1873), un puñal (Trapero, 1946 e Mayán, 1994), unha punta de fre-
cha e restos óseos humanos que se están a estudar dende a súa aparición en
na década dos 70 do século XX.

Ademáis destes achádegos casuais temos valoracións arqueolóxicas leva-
das a cabo neste últimos anos. En primeiro lugar un estudo xeral en sistemas
cársticos levado a cabo no ano 1989 (Soto Barreiro et Al., 1994) no que se
incluía a área mindoniense facéndose traballos na cova da Marieneta
(Argomoso, Mondoñedo) e na Cova de Rei Cintolo (Argomoso,
Mondoñedo). Nestes traballos só se ten recuperado unha fusaiola dentro de
Rei Cintolo.

Por outra parte no ano 2002 levouse a cabo unha valoración arqueolóxica
da Galería Central cunha escavación na entrada e unha serie de sondaxes no
resto das galerías. Como resultado das mesmas recuperáonse diversos res-
tos óseos, cerámicos e carbóns que se dataron no século XI. Esta é, polo
momento, a única data fiable que se obtivo, posto que os outros restos
materiais non son capaces de proporcionar unha cronoloxía, polo que segui-
mos un tanto no aire en canto ao seu uso en época prehistórica7.

Avanzando un pouco na historia temos citas sobre arcas, menhires, asen-
tamentos neolíticos, petroglifos,... Pero na realidade está todo un pouco
máis escuro do que pode parecer. Hoxe en día consérvase un topónimo
Monte d’Arca perto de Lindín e nesa zona localízase unha ficha do catálogo
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con un “Castro-Medorra” un
termo un tanto ambiguo posto que historicamente ambos termos distan
varios séculos. Os castros son menos antigos que as medorras. Na zona o
que queda é o topónimo; quizais houbese medorra, arca ou mámoa que foi
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7– Un bo resumo do que se fixo nos traballos do ano 2002 está publicado, pola directora da intervención,
na revista Croa (Villar, 2003). Alí recóllense puntos de intervención, materiais recuperados, etc. e
faise unha primeira valoración de todo.
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a que lle deu o nome, pero hoxe
non temos noticia dela e Villaamil
no século XIX (1878)8 tampouco
identificou unha mámoa como tal.

Esta é a única referencia a monu-
mentos megalíticos deste tipo no
concello. Hoxe por hoxe non se
teñen documentado mámoas no
territorio municipal. Pero tamén por
outra banda o propio Villaamil é quen
fala dun menhir entre Couboeira e
Masma (Villaamil, 1873), o problema é
que non o localiza dun xeito máis pre-
ciso e dende aquela non temos máis
novas sobre o mesmo: ignoramos si
existeu e si se conserva.

Ademáis disto circulan afirma-
cións sobre petroglifos en Viloalle ou
a identificación dos Castelos (tamén
en Viloalle) como asentamento neo-
lítico. Sobre o primeiro punto non podo afirmar nin desmentir posto que, polo
momento, non tiven oportunidade de ver aquelo que identifican con petrogli-
fos, nin siquera unha imaxe, polo tanto sin unha base de traballo non pode-
mos avanzar máis neste punto. En todo caso decir que non serían os primeiros
localizados na comarca, posto que hai unhas Cazoletas identificadas entre O
Valadouro e Ourol, tamén en zona granítica como Viloalle9.

Os Castelos, lugar xa sospeitoso para Villaamil de ser un lugar de defen-
sa antiga10 será, a mediados de século XX un dos lugares de estudo de
Mayán. Alí recuperará cerámicas, metais e documentará a zona con fotos,
planos e outros datos cos que configurará unha ficha de catalogación.
Mayán sitúa este asentamento na Idade do Ferro (época dos asentamentos
nos Castros e previa á chegada de Roma). Por outra banda o catálogo oficial
de Patrimonio sitúa este enclave en época Medieval.

SSoobbrree  aa  aarrqquueeoollooxxííaa  mmiinnddoonniieennssee

8– Con posterioridade a esta publicación, voltarase a citar noutras entre as que temos que destacar, polo
seu caracter histórico, as de Francisco Mayán (Mayán, 1962 e 1994).

9– As zonas graníticas é onde se teñen descuberto este tipo de representación prehistóricas que van dunhas
simples Cazoletas –buratos na rocha- a verdadeiras viñetas narrativas con animais, armas ou antropo-
morfos.

10– Villaamil (1876): Cita na páxina 220, nota ao pé 1 que se sitúan sobre Recadieira (a Croa) e que neles
aparecen restos de construccións e “tiestos en abundancia”.
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Estrictamente, sin estudos máis profundos, quizais non se poda precisar a
que etapa se pode adscribir dende esa Idade do Ferro de Mayán á época
Medieval de Patrimonio porque os restos atopados son moi imprecisos
posto que as cerámicas locais que están publicadas11 non dan cronoloxía e
os restos metálicos, de ferro, non clarifican nada, pero si nos din que non son
restos dun asentamento Neolítico, posto que a calidade das cerámicas é moi
superior ao que terían que ser as neolíticas e ademáis nesa etapa non temos
metalurxia é, como se di nos clásicos da arqueoloxía, a etapa da pedra puli-
mentada. A metalurxia chegaría máis tarde e o traballo do ferro é a última
fase que se leva a cabo, xa a cabalo co mundo romano ou galaicoromano.

Da Idade do Bronce non temos restos de asentamentos en todo o conce-
llo (nin noticias deles), pero si temos unha serie de restos materiais que pola
súa tipoloxía se poden levar a esa etapa, aínda que o seu uso poda ser pos-
terior, xa da Idade do Ferro.

Estos obxectos son os diversos machados que se teñen documentado na
zona12 e que asocian a castros porque teñen aparecido neles ou nas súas pro-
ximidades –segundo os datos que nos constan–. Esto tampouco é de estra-
nar posto que se puideron manter os usos dos mesmos dende tempo antigo
ou ser restos das primeiras ocupacións deses lugares de fácil defensa que
coñecemos como castros e que tanto abundan na zona, pois a orixe destes
poboados, en zonas como o norte de Portugal, sitúase nas etapas finais da
Idade do Bronce.

Temos documentados, a
día de hoxe, catro machados
de talón e aneis cunha crono-
loxía tipolóxica que se sitúa a
cabalo entre o IIº e o Iº milenio
a. C. e todos eles procedentes
do Castro de Zoñán ou das
proximidades, a pesar do que
mantén Villaamil (1900) de que
un dos que él presenta proce-
de dun suposto castro en
Santo Tomé de Estelo13. Esta
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IIlluussttrraacciióónn  44::  EExxeemmpplloo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeessccuubbeerrttaa..
CCaassttrroo  ddee  ZZooññáánn  ((OOss  RReemmeeddiiooss))..

11– Mayán, 1994, páx. 18. Según a información proporcionada polo mesmo autor.
12– Vigo (2005b). Aquí faise unha recopilación de varios machados de talón e aneis aparecidos no val de

Mondoñedo, todos eles vinculados ao Castro de Zoñán ou ás súas proximidades –ver nota 14 -.
13– A pesar de ter buscado referencias sobre este lugar non se atopou ningunha, con todo mantivose este

nome na publicación que recollía todos os achádegos de machados na zona en Vigo García (2005b). Á
conclusión de que este lugar procedía dunha mala interpretación de datos chegouse con posterioridade
á redacción do artigo aquí indicado, tras contrastar as lecturas de Villaamil (1900) e Graña Cid (1999).
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afirmación débese a unha confusión entre el e o veciño de Zoñán que o ato-
pou e a unha mala lectura dun documento de doación dunha terra ao mos-
teiro de Os Picos14.

As fases seguintes podemos dicir que van de corrido ata chegar ao
medievo, posto que a continuación temos o que se coñece como Cultura
Castrexa que existe e se consolida na Idade de Ferro e que continará no
mundo galaico-romano, tras a conquista. Nesta fase o elemento definidor é
o Castro –o poboado fortificado– e aínda que estudamos toda a etapa casi
como un todo temos unha clara ruptura coa conquista por parte de Roma e
a aculturación latina posterior o que coñecemos como romanización e que
darán lugar a dúas etapas diferentes: a fase prerromana e a glaicorromana.

No Concello de Mondoñedo están documentados e catalogados multitu-
de de castros: Castro de Zoñán (Os Remedios), Castro de Recadieira (Os
Remedios), Castro de Lindín (Lindín), Croa de Santa María Maior (Sta. M.ª
Maior), Castro de Masma (Masma), Castro de Penelas (Masma), Os Castros
(Ferreira Vella), Os Castros (Mondoñedo), etc.

O que máis se tiña recuperado de todos eles eran restos de orfebrería
(torques e arracadas) e restos de bronces (machados e algunha fíbula), pero
cos traballos de investigación que se están a desenrolar no Castro de Zoñán
dende o ano 2002 recuperáronse máis cousas e, o que é máis importante,
dentro dun contexto arqueolóxico que permite un estudo en profundidade
do exhumado.

Estos restos son, cerámicas (pratos, potas, anforetas,...), muíños circulares,
bronces, ferros,... e construc-
cións que nos falan da vida
nos castros aquí e que nos
indican que surxiron antes da
chegada dos romanos, foron
os lugares de asentamento
baixo a dominación romana e
estiveron en uso ata os séculos
IV ou V d. C., momento no que
deixaron de ser funcionais e se
abandonan para ocupar os
espacios de val.

Sobre a arqueoloxía mindo-
niense poderíase falar moito

SSoobbrree  aa  aarrqquueeoollooxxííaa  mmiinnddoonniieennssee

14– Onde Villaamil lee Santo Tomé Graña Cid (1999) lee San Cristovo. O documento é unha doación
dunha veciña de Couboeira (Teresa Yáñez) ao mosteiro de Villaoriente ou Os Picos.
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máis pero entrando xa en campos específicos. Neste aspecto a fase castre-
xa é a que máis posibilidades ofrece por ser a que máis datos ten e a que
máis e mellor representada está no rexistro, pero sin desbotar outras etapas
da prehistoria da zona porque novas investigacións e novas prospeccións
poden dar lugar a novos achadegos que aporten informacións que faciliten
a aproximación, por exemplo, ao mundo do megalitismo do que tan pouco
sabemos para a zona mindoniense.
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