INFORME SOBRE A AFECCIÓN DA CONSTRUCIÓN DO DESDOBRAMENTO DO
CORREDOR CG 4.1 DO MORRAZO AO CASTRO DE MONTEALEGRE (PONTEVEDRA)

1. INTRODUCIÓN

Este informe emítese respondendo á petición cursada o 18 de xaneiro de 2017 polo
Concello de Moaña como consecuencia da afección polo desdobramento do Corredor
do Morrazo que afecta ao Castro de Montealegre de Domaio (Moaña).
O castro de Montealegre é un xacemento coñecido dende antigo, está catalogado na
DXPC co GA36029024 e os seus petróglifos foron declarados Ben de Interese Cultural
(BIC) nunha declaración específica.
Na actualidade, a configuración do asentamento interrómpese bruscamente por mor
dunha serie de elementos que alteraron o xacemento: unha canteira cun nivel de
explotación e un aterrazado de grandes dimensións, a estrada C‐550, unha gasolineira e
máis recentemente as obras de construción do túnel do Corredor do Morrazo, nos anos
2003‐2004. Naquel momento, o proxecto de construción do corredor do Morrazo
modificou a solución inicialmente prevista, e proxectouse un túnel para evitar a
destrución da área principal do asentamento coñecido. Esta solución aínda se modificou
posteriormente, tras realizar unhas sondaxes valorativas, polo que se rebaixou a cota da
estrada e se reduciron os emboquilles do túnel para minimizar a afección aos restos
arqueolóxicos. Nos dous extremos do túnel realizouse unha escavación en área para
documentar e recuperar os restos do xacemento nas zonas directamente afectadas por
esta obra (Aboal e Castro 2006: 79‐81).
No momento da solicitude, as obras de desdobramento do corredor estaban en curso.
E no castro estábanse executando diferentes medidas correctoras propostas pola
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (en diante DXPC), entre elas escavacións
arqueolóxicas preventivas que deixaron ao descuberto varias estruturas castrexas que
permiten caracterizar mellor o xacemento, así como pezas importantes propias da
época; pero, en calquera caso, sen que poidamos determinar aínda a delimitación do
asentamento, malia que as referencias indiquen a presenza de restos cerámicos en cotas
inferiores moito máis próximas ao mar, polo que a DXPC non emitiu no momento de
elaboración do presente informe unha resolución definitiva ao respecto da afección do
desdobramento do corredor ao castro de Montealegre.

2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICO‐ARQUEOLÓXICA DO CASTRO DE MONTEALEGRE
O castro de Montealegre aséntase nun esporón que vai descendendo en sentido
norte‐sur até a ría de Vigo, a partir do sector central da serra do Morrazo,
concretamente na parte media‐inferior da vertente que parte do Monte Faro en
Domaio. Na parte norte identifícase o foxo, unha muralla situada na parte superior e
outra posible ao norte desta.
A área de ocupación está repartida en dúas plataformas principais separadas por
unha área de desnivel máis pronunciado. A segunda plataforma é moito máis alongada
e chá que a primeira, supoñendo a área principal de ocupación, a xulgar polos

abundantes niveis de derrubas. Polo que parece, os laterais e mesmo o interior das
plataformas foron acondicionados con aterrazamentos de pedra (como o escavado na
ladeira W), que acentuaron as condicións naturais de defensa nos flancos leste e oeste.
Toda a área interior parece un continuo habitacional, a excepción de pequenas áreas de
afloramentos graníticos situados na croa (plataforma superior setentrional).
Como xa comentamos, as afeccións que alteraron o xacemento en época recente
impiden determinar o lugar de remate do asentamento, aínda que as referencias
indiquen a presenza de restos cerámicos en cotas inferiores moito máis próximas ao
mar.
A posición do castro é privilexiada, situado no punto máis estreito da ría de Vigo,
ten un amplo dominio visual desta, controlando basicamente a entrada da mesma. O
abano de visibilidade sobre o contorno inmediato limítase ás terras do val de Domaio,
localizadas ao oeste do castro, e en sentido nordeste vese limitado polo Outeiro do
Cachote, tendo un maior control visual en dirección sur.
O castro atópase, na maior parte da súa superficie, cuberto de vexetación, tanto
arborado (carballo, eucalipto, sobreira e loureiro) como monte baixo (toxo e espiño
albar), o que dificulta notablemente a identificación, en zonas non afectadas polas
obras, de calquera tipo de estruturas relacionadas co asentamento.

2.1. Precedentes
O castro de Montealegre é un referente na historiografía galega. Nos anos 1925
e 1926 Antón Losada Diéguez realizou varias escavacións arqueolóxicas na citania de
Domaio e os resultados destas quedaron reflectidos en senllas publicacións dos anos
1927 e 1943.
No seu primeiro traballo (Losada 1927) o autor fala da presenza de restos de
construcciones de diversas épocas [...] desde media ladera hasta la misma cumbre se
encuentran depósitos de conchas (concheiro), uno de los cuales, por su extensión, por la
variedad de los restos y calidad del material es un verdadero” kioekkenmoedding”.
Rematada e escavación do “kioekkenmoedding”, quedan ao descuberto os
restos de dúas cabanas de pedra e gran cantidade de material, entre os que destacan
obxectos de óso, obxectos de metal, pedras pulidas, muíños de man, ósos e hastas de
animais, conchas e cerámica.
A modo de conclusión, o autor fala de Montealegre como estación que ofrece
vestigios de diversas civilizaciones. En el monte se hallan muchas peñas con insculturas
y fossettes y muestras de una primitiva civilización indígena, al mismo tiempo que las
tegulae y ciertos exemplares de cerámica manifiestan la influencia de la civilización
romana, definíndoa fundamentalmente como unha estación prerromana.
Os traballos de escavación desenvolvidos no ano seguinte por Losada Diéguez
confirman que las viviendas se encontraban casi exclusivamente en la pendiente SO del
monte en la dirección del mar, destacando igualmente os materiais de óso, bronce,
ferro, pasta vítrea, conchas e cerámica.

Finalmente, na súa publicación póstuma (Losada1943), o autor fala de evidentes
vestigios de romanización, y en los mismos niveles, alternado con ellos, recogemos
materiales que nos hablan de una cultura anterior. No vacilamos pues en afirmar el
carácter arcaico, de un tenaz tradicionalismo de la cultura de Montealegre.
Ademais das escavación realizadas por Losada Diéguez, nos fondos documentais
do Museo de Pontevedra foi atopada documentación manuscrita inédita de Sebastián
González García-Paz, na que fala dunha escavación desenvolvida no castro e dirixida por
Mergelina no ano 1930. Os resultados destes traballos non quedaron recollidos en
ningunha publicación, nin os materiais están depositados no Museo de Pontevedra.
En tempos máis recentes, realizáronse pequenas intervencións de distinta índole, así
como achados puntuais de materiais arqueolóxicos:
•
•

Nos anos 70, Vázquez Varela fixo unha pequena sondaxe na ladeira sur do
poboado para tomar unhas mostras de conchas para a realización dun estudo
comparativo co concheiro de Peneda do Viso (Vázquez 1975).
Con posterioridade, un traballo de García Alén e Peña Santos (1981) recolle os
gravados rupestres identificados no xacemento, dos que xa falara Losada
Diéguez (1943), en toda la parte superior del monte abundan las peñas con
insculturas [...]. La mayor parte de la insculturas son agrupaciones de fossetes o
cazoletas, algunas rectangulares alternado con otras circulares, pero en general,
de estas últimas (durante as obras do Corredor, realizáronse prospeccións
intensivas no castro, que permitiron identificar 13 novos gravados).

Á marxe destes traballos arqueolóxicos, é importante mencionar os diferentes achados
recuperados no xacemento e recollidos na bibliografía:
•

•

•

Álvarez Limeses (1936) fala de que en un viejo muro de la parroquia de Domayo,
apareció un ánfora con muchas monedas imperiales de oro y plata en excelente
estado de conservación, que fueron vendidas en París. Esta mesma referencia
tamén é rexistrada por Cavada Nieto na súa memoria de licenciatura.
Unha referencia do Grupo Arqueolóxico do Morrazo, reflectida nun traballo de
Monteagudo (1977), que menciona o achado de dous machados de bronce con
anelas, atopados baixo o muro dunha casa circular do castro, [...] apareceron
entre 5 e 10 cm por debaixo do nivel do solo da cabana. Na actualidade
descoñécese o paradoiro destes dous machados.
Un artigo de Fariña Busto e Arias Vilas (1980: 192) recolle igualmente a
referencia do achado, e mencionan un traballo no prelo sobre as pezas, firmado
por X. C. Sierra e Antón Costa, Novas descubertas en Montealegre (Domaio);
pero este traballo nunca chegou a ser publicado.

2.2 Evidencias arqueolóxicas identificadas na escavación dos anos 2003-2004
Ademais de todas as intervencións de diferente intensidade que afectaron ao
xacemento, nos anos 2003-2004 foi realizada unha escavación arqueolóxica en área, nas
zonas que se verían afectadas polas obras do Corredor do Morrazo. Os resultados desta

intervención son os que permiten facer unha valoración máis precisa e detallada da
relevancia do xacemento.

Figura 1. Localización das áreas de escavación nas ladeiras do castro.

A escavación permitiu a identificación de dous espazos diferentes, mentres que
na ladeira W se identificou un espazo dedicado como lugar de habitación que foi
ocupado durante un período cronolóxico amplo, na ladeira E documentouse unha área
“marxinal”, non de índole habitacional, relacionada con actividades da vida cotiá no
castro (actividades de cantaría, espazo amortizado como vertedoiro...).
Os materiais arqueolóxicos recuperados nesta intervención están preto das 65
000 pezas entre cerámicas, líticos, metais (bronce, prata, ferro), ósos, cunchas, vidro...
Ladeira W
A ladeira W amosa un espazo habitacional, claramente artificializado, delimitado
por un muro de contención aterrazado, que foi ocupado, a pesar da reducida
superficie habitable, de maneira moi intensa durante séculos. Neste sector
identificáronse restos de diferentes construcións, tanto vivendas como almacéns.
Os restos escavados amosaron evidencias típicas das construcións de época
castrexa, cabanas con pavimentos de xabre, lareiras en pedra, restos de fogueiras, así

como gran cantidade de fragmentos de cerámica (de cociña e almacenaxe),
instrumental lítico (pedras de muíño, morteiros...), pezas de metal (bronce e ferro),
conchas, ósos, landras...

Figura 2. Planta da escavación da ladeira W e principais construcións documentadas.

A tipoloxía da planta é diferente segundo o momento de ocupación, presentando
planta ovalada as estruturas máis antigas, mentres que as máis recentes teñen planta
cadrada ou rectangular.
O período cronolóxico mellor conservado é o comprendido entre os séculos II a.
C.-I a. C., momentos finais da segunda Idade do Ferro. Deste momento son as cabanas
de planta oval que manteñen unha orientación N-S e que se dispoñen de maneira
paralela ao muro da terraza (as cabanas deste período consérvanse a nivel de
cimentación e unha vez escavadas amosan un único nivel de ocupación). Ademais das
propias construcións, foron identificadas diferentes áreas de actividade no exterior das
vivendas: zona de fabricación de artefactos líticos, zonas de elaboración de alimentos
(landras) e unha posible zona alfareira.

Figura 3. Fotografía e debuxo das principais evidencias asociadas
ao momento de ocupación dos séculos II-I a. C.

Evidentemente a construción do aterrazado é anterior ao momento de erixir as
vivendas, como o amosa o feito de que estas se construísen perfectamente aliñadas con
ela ou, como no caso dunha delas, contra o mesmo muro de contención, aproveitando
a cara interna da terraza como muro da cabana.

Figura 4. Planta da construción identificada como cociña asociada á ocupación

do século I d. C.: detalle da lareira e do morteiro.

Por riba desta ocupación, identificouse outro momento, peor conservado ca o
anterior, pero que deixa evidencias da súa intensidade. O reducido espazo de ocupación
fixo que as estruturas máis modernas, en moitos casos, se asentasen sobre as máis
antigas, ou que as desmontasen (parcial ou totalmente). Esta segunda ocupación, que
se pode adscribir ao século I d. C., aos inicios da romanización, queda reflectida coas
cabanas de planta cadrada con orientación E-W. Os muros destas estruturas amosan
unha mellor técnica construtiva e a utilización de tégula. Unicamente foron
documentadas dúas construcións: unha estancia cadrada que se interpretou como
cociña (que formaría parte dunha construción máis ampla que non foi escavada) e unha
cabana de planta rectangular que funcionaría como almacén.
A maiores destes dous momentos claramente identificados, apareceron indicios
de ocupacións anteriores pero que non están asociadas a ningunha estrutura, e que
unicamente quedan reflectidas pola presenza de materiais ergolóxicos adscribibles a
momentos anteriores: materiais de períodos iniciais da segunda Idade do Ferro, dos
séculos IV-III a. C, e cerámicas da primeira Idade do Ferro, séculos VIII-V a. C.
Finalmente, documentouse unha reocupación serodia deste espazo, aínda que
responde a unha ocupación de carácter puntual, non asociada con construcións
habitacionais, como foi a localización dun tesouriño conformado por 22 moedas de
bronce, dos séculos IV-V d. C. (a única evidencia que deixa no rexistro é o propio burato
escavado na terra para agochar as moedas de bronce).

Figura 5. Conxunto de moedas baixoimperiais atopadas no tesouriño.

Ladeira E
A ladeira leste, na que a forte pendente impediu calquera ocupación de carácter
habitacional, amosaba porén unha clara presenza antrópica, contrariamente ao que se
podía supoñer nun principio por mor do desnivel. Os resultados da escavación indican
que nesta zona se desenvolveu unha importante actividade cotiá cunha incidencia
distinta sobre a ladeira.
A primeira actividade identificada foi un importante labor de cantaría. A
configuración do monte sobre o que se asenta o castro resultará fundamental á hora da

configuración da ocupación. O castro aséntase sobre un esporón moi estreito, no que é
difícil atopar espazos amplos e chans que permitan a construción das vivendas. Por tal
motivo, foi fundamental a construción de pequenas zonas aterrazadas (onde a pendente
o permitía) nas que poder acondicionar espazos de habitación. Polo tanto, a actividade
extractiva no xacemento tivo unha incidencia maior sobre o contorno inmediato, e máis
concretamente foi identificada na ladeira leste do xacemento. Os resultados da
escavación indican que a dita ladeira do monte estaría sen vexetación, o que facilitaría
os traballos de extracción de pedra, que deixan un forte sinal na mesma.
Posteriormente abandonouse esta actividade, ou polo menos na parte da ladeira
na que se desenvolvera, e o espazo amortizouse como vertedoiro. Identificouse un
concheiro de grandes dimensións e de case 1 m de espesor, constituído principalmente
por conchas e ósos.

Figura 6. Planta e fotografías do concheiro: restos anfóricos
atopados no interior do vertedoiro.

As especies mariñas identificadas foron:
•
•

Ameixa fina, longueirón, lapas, mexillón, bígaros, ostras, buguina ou cornos.
Restos de peixes: dourada, maragota.

Os restos faunísticos:
•
•

Vacún, ovicaprino, porcino, cervo e can.
Restos dunha ave mariña de gran tamaño (probablemente un albatros).

Figura 7. Especies de conchas e restos faunísticos documentados no concheiro.

Hai que destacar a gran cantidade do material ergolóxico exhumado neste
depósito así como o estado de conservación; a cerámica é a que presenta unha maior
cantidade, e as pezas metálicas (aneis, anzois, pulseiras, fíbulas...) e líticos están
presentes en menor medida.
O momento en que estas actividades se desenvolveron é máis difícil de precisar. Os
materiais documentados no interior do concheiro sitúannos nun abano cronolóxico
amplo, entre o século IV a. C. e o cambio de era, aínda que os materiais cerámicos
maioritarios permiten precisar lixeiramente a cronoloxía, cinguíndoa ás dúas últimas
centurias antes de Cristo, nos momentos finais da segunda Idade do Ferro, coincidindo
co momento mellor documentado na ladeira oeste.
A cultura material
O volume de restos materiais recuperados é altísimo, como xa indicamos antes, preto
das 65 000 pezas. É sorprendente o estado de conservación dos metais recuperados no
concheiro (o cal proporcionado polas conchas restoulle acidez ao solo e facilitou o
estado de conservación das pezas).
O material maioritario é a cerámica, tanto indíxena como de importación:
•
•

Cerámica castrexa: da primeira e da segunda Idade do Ferro.
Cerámicas de importación:
o materiais púnicos (ss. IV-III a. C),
o materiais tardopúnicos ou romano republicanos (mediados do s. II a. C.finais do s. I a. C.), pouco documentados polo de agora no noroeste da
Península Ibérica,
o materiais ibéricos (ss. II a. C-I d. C),
o materias romanos altoimperiais: séculos I-II d. C.

•

Figura 8. Fotografía de útiles de pesca recuperados na escavación.

Os líticos son tamén moi numerosos: muíños, morteiros, poutadas (pesas de rede),
machados, percutores…, destacando entre eles un molde de machado.

Figura 9. Debuxo e fotografía do molde de machado e reconstrución do machado de cubo.

En canto aos metais, destacan os recuperados no concheiro, polo excepcional estado de
conservación. Son numerosas e variadas as pezas de bronce: agullas do pelo, anzois,
fibelas, colgantes, aneis, pulseiras…

Figura 10. Fotografía de dúas das pulseiras de bronce documentadas

na escavación e reconstrución hipotética dunha delas.

Figura 11. Fotografía dos alfinetes e do Acus Crinalis.

De ferro son na súa maioría ferramentas (cravos, grampas, machada…) ou armas (puntas
de lanza, follas de puñal e de espada, coitelos…).
Dentro do conxunto de adornos, destacan as doas de colar de pasta vítrea (oculadas de
tradición púnica, de po de ouro…).

Figura 12. Doas de colar recuperadas na escavación: na parte superior esquerda, as de po de ouro, e á
dereita, as dúas de bronce e, na inferior, as de pasta vítrea.

2.3 Breve anotación sobre a intervención arqueolóxica do ano 2016
Na actualidade o proxecto de desdobramento do corredor afecta ao castro pola
parte sur, acondicionando o novo vial entre o túnel existente e a estrada C-550. E aínda
que non remataron os traballos arqueolóxicos no xacemento, pódese comprobar como
os traballos permitiron descubrir o acceso principal ao poboado, a través dun corredor
de pedra con lousado, que ascende gradualmente cara á parte alta do castro salvando
as curvas de nivel, así como novas construcións e gran cantidade de material
arqueolóxico, entre o que destaca una escultura antropomorfa.
2.4 Consideracións. Valoracións arqueolóxicas do xacemento
Á hora de facer unha valoración arqueolóxica é necesario analizar de maneira conxunta
os resultados obtidos durante as escavacións do ano 2003-2004 e unha serie de factores
que resultan determinantes e fundamentais para valorar o xacemento castrexo de
Montealegre. Estes factores son:
1. A configuración topográfica do xacemento. O primeiro que debemos mencionar é a
escasa presenza de defensas artificiais (unicamente se identifica un foxo na parte N
do castro que, por outro lado, é a máis vulnerable), aínda que cara ao extremo sur
non se pode precisar se existiron debido ás alteracións de diversa índole que
afectaron ás estruturas do xacemento.
A forma do monte sobre o que se asenta o castro (é bastante estreito e con moita
pendente) fai moi difícil atopar lugares onde poder habilitar espazos de habitación
(non hai superficies amplas e planas). É por este motivo polo que a ocupación se fai
de maneira gradual (construíndo pequenas terrazas, como a escavada na ladeira W
do castro), dende a parte alta do monte até chegar case ao mar.

Figura 13. Perfil do castro coa localización dos dous sectores de escavación e
representación do modo de ocupación do xacemento.
Este feito condicionou os resultados dos traballos, porque aínda que no sector
habitacional escavado unicamente se identificaron dous momentos claros de
ocupación, todo parece indicar que nos atopamos ante un xacemento cunha
ocupación prolongada no tempo, dende momentos da Primeira Idade do Ferro,
como o testemuña a presenza de materiais cerámicos deste período, aínda que non
asociados a ningún nivel de ocupación. Isto pode responder a dúas razóns: a
primeira, que os ditos niveis fosen completamente desmantelados no momento de

acondicionamento deste espazo na Segunda Idade do Ferro; a segunda, que esta
terraza fose construída ex novo nun momento concreto entre os séculos II e I a. C. e
os materiais localizados proveñan de arrastres doutras partes do castro.
O que isto parece indicarnos é a ocupación do castro de Montealegre en momentos
do Ferro I (os materiais están escasamente rodados e teñen gran tamaño), se ben
cabe a posibilidade de que non fose na terraza escavada, senón noutros lugares do
xacemento, como o indicaría a presenza do material ergolóxico que se adscribe a
este período.
Este extremo viría a corroborar o xa apuntado por Losada Diéguez (1943), cando fala
de afirmar la superposición de culturas en Montealegre [...]. En Montealegre se
hallan evidentes vestigios de romanización, y en los mismos niveles, alternando con
ellos, recogemos materiales que nos hablan de una cultura anterior. No vacilamos
pues, en afirmar el carácter arcaico, de un tenaz tradicionalismo, de la cultura de
Montealegre.
2. Un segundo factor determinante é a situación de Montealegre, analizándoo en
termos puramente subsistenciais e de explotación do contorno. A situación amosa
unha clara orientación cara á explotación do medio mariño (pesca e marisqueo), ao
mesmo tempo que ocupa unha posición cun fácil acceso tanto ás terras de val como
ás de monte.
Polo que se refire á explotación do medio mariño, parece centrada principalmente
tanto en medios areosos (ameixa, navalla en forma maioritaria) como en medios
rochosos (mexillón ou lapa), dominando os vencellados con zonas intermareais.
Os datos obtidos a resultas da escavación do concheiro veñen a confirmar a
información coñecida até o momento para as comunidades da Idade do Ferro, e que
amosan a importancia dos recursos mariños nas comunidades costeiras.
En principio, as especies documentadas no castro apuntan á explotación do
contorno inmediato; así como o volume do concheiro escavado amosa a importancia
que tivo que supor a achega alimenticia proporcionada polo marisco na dieta
castrexa. Do mesmo modo, parece advertirse un coñecemento do medio mariño,
das posibilidades do nicho ecolóxico e das épocas de captura (Vázquez e Rodríguez
1997), tal e como indica o tamaño dalgunhas especies recollidas no xacemento
(como o caso da ameixa).
Outro extremo que se confirma é o carácter colectivo do concheiro (non apareceu
vinculado a ningunha estrutura) e a súa localización nunha zona marxinal do
xacemento (está nun espazo extra muros), nunha zona de forte pendente, na que
unicamente se desenvolveron actividades previas de cantaría.
En canto ao acceso ás terras de val, Montealegre está situado nas inmediacións do
val de Domaio, sobre o que exerce un dominio visual completo dende a ladeira W
do castro, e onde disporían de terreos fértiles e ben irrigados, con solos profundos
(o val está atravesado polos ríos da Freixa e Libón), necesarios tanto para a
agricultura como incluso para pasto ou gando (Parcero 2002).
Ten tamén un acceso rápido ao monte (cara ao norte), onde obterían a madeira
tanto para a construción como para a combustión (é maioritaria a presenza de

carballo e as herbáceas, tal e como indican as analíticas antracolóxicas), así como
para o desenvolvemento das actividades de caza (a pesar da escasa incidencia nas
mostras analizadas do concheiro) e recolección.
3. E, finalmente, un terceiro factor determinante é a súa localización no contexto da
ría de Vigo, na que ocupa unha posición privilexiada (no punto máis estreito), que
lle permite un control completo da entrada da ría, sendo cara ao interior a
visibilidade máis reducida.
A consecuencia desta posición estratéxica quedou reflectida no rexistro
arqueolóxico, na abundante presenza de materiais de importación identificados
(tanto púnicos como itálicos), non só cerámica de transporte, senón tamén con
cerámicas de mesa e cociña.
Este feito parécenos un indicador claro da integración do castro de Montealegre
dentro dun circuíto comercial co mundo mediterráneo. A integración do xacemento
dentro destes circuítos veríase favorecida pola importante presenza do comercio,
primeiro fenicio e posteriormente púnico, con outros enclaves dentro da propia ría.
Así, por exemplo, no castro de Punta do Muíño os materiais de importación máis
abundantes relacionados con este comercio sitúanse entre os séculos V-III a. C.
(Suárez 2004a). A importancia da presenza púnica neste enclave queda de manifesto
pola localización dun altar púnico (baixo unha ocupación da segunda Idade do
Ferro), o que parece que sería un altar no que os comerciantes realizarían as súas
pregarias e ofrendas (Suárez 2004b). A importancia dos materiais mediterráneos
recuperados, así como a presenza deste altar, permite expor a hipótese de que nos
atopemos ante un porto de comercio (González 2003).

Figura 14. Fotografía aérea coa localización dos xacementos citados que conforman a
paisaxe púnica da ría de Vigo.

Igualmente ocorre co castro de Toralla, onde se recuperaron materiais de
procedencia mediterránea e un posible cipos dun altar pero fóra de contexto
arqueolóxico (Abad 1998). En iguais termos poderíase falar dos achados localizados
no Areal (Vigo), posible fondeadoiro dependente do castro de Vigo (González 2003),
con abundantes importacións tardopúnicas, que seguen a indicar a forte incidencia
púnica na ría.
A situación xeográfica permitiría a estes enclaves funcionar como interlocutores
entre as comunidades indíxenas e púnicas, filtrando unicamente parte dos produtos
cara ao interior (González 2004).
Tradicionalmente os intercambios previos a Augusto considerábanse como algo de
escasa importancia e carácter esporádico no noroeste. O propio Estrabón (3, 3, 7)
afirmaba que os habitantes do noroeste apenas manterían comunicación co
Mediterráneo, o que contribuía ao seu salvaxismo. Porén, o rango de cerámicas
presentes en Montealegre durante o século e medio anterior a Augusto (ánforas
tardopúnicas, Dressel 1, kalathoi) coincide exactamente co que se atopa en
xacementos do Mediterráneo central e occidental no Norte de África, as Baleares,
o sur de Italia ou o nordeste de España nas mesmas datas. Habería que pensar,
polo tanto, que a ausencia de contactos da que falan as fontes clásicas se refire ás
comunidades máis setentrionais e do interior, e de ningún modo ás de áreas
costeiras.
Os datos proporcionados pola escavación arqueolóxica permitirían falar da
posibilidade de que Montealegre funcionase como enclave comercial ou
fondeadoiro para as xentes da zona (da península do Morrazo), a pesar de que
estivesen funcionando á vez outros centros de comercio no outro lado da ría; e que,
polo tanto, podería ser incluído na paisaxe púnica recreada para as Rías Baixas na
Fase II da cultura castrexa (González 2004).
O momento mellor documentado para falar de presenza púnica no castro é entre os
séculos II-I a. C, momento en que parece que Punta do Muíño se atopaba en proceso
de abandono e no que empezaría a cobrar importancia o oppidum de Vigo.
A presenza dos materiais foráneos en Montealegre xa fora mencionada por Losada
Diéguez (1943), cando apunta a importancia de establecer las relaciones marítimas
de estos pobladores costeros con otros países.
Á marxe dos factores que acabamos de mencionar, parécenos interesante citar dous
aspectos que ao noso entender merecen ser destacados. O primeiro deles é o
proceso de reordenación do espazo doméstico que sofre a zona de habitación
durante o segundo momento de ocupación, arredor do século I d. C., e que parece
corresponderse co impacto do efecto romanizador no NW da Península Ibérica.
O segundo aspecto destacado e que xa mencionamos con anterioridade é a
confirmación das ocupacións serodias de xacementos castrexos, como o vén a
confirmar a localización do tesouriño agochado na ladeira oeste, datado nos séculos
IV-V d. C.; aínda que este episodio parece responder a unha ocupación puntual
semellante a outros exemplos identificados noutros castros galegos como no Castro
Lupario (Brión), A Peneda do Viso (Redondela), ou exemplos portugueses como os
de Monte de Santo Ovidio ou Monte do Castelo (Braga). A incidencia desta

ocupación non queda reflectida no rexistro máis aló do achado do tesouriño, sen
que poidamos falar propiamente dunha reocupación como lugar de habitación
semellante á documentada noutros exemplos galegos como A Lanzada (Fariña 1975)
ou o Castro Grande do Neixón (Ayán 2005), que parecen responder a algo máis que
ocupacións episódicas, tratándose máis ben de formas de habitación xeneralizadas
para estes séculos (González e Brañas 1995).
En conclusión, parece evidente que estamos ante unha serie de espazos
intensamente ocupados entre os séculos II a. C. e I d. C. Aínda que estes son os
momentos mellor conservados no castro, aparecen evidencias que apuntan a
ocupacións máis antigas, tanto de momentos iniciais do Ferro II, como do Ferro I, así
como unha ocupación puntual máis tardía, polo que todos os indicios suxiren que
estamos ante un xacemento que tivo unha longa ocupación, aínda que esta non
quedou reflectida de igual maneira no rexistro arqueolóxico.

3 DESCRICIÓN DO PROCEDEMENTO SOBRE A AFECCIÓN DO CASTRO DE
MONTEALEGRE POLO DESDOBRAMENTO DO CORREDOR DO MORRAZO
No seguinte apartado farase un resumo cronolóxico das actuacións
administrativas levadas a cabo no proxecto de desdobramento do Corredor do Morrazo
entre os anos 2009 e 2016 así como das decisións adoptadas en relación coa protección
do Castro de Montealegre afectado polo seu trazado, de acordo coa documentación
remitida pola Dirección Xeral de Patrimonio ao concello de Moaña, con data de entrada
no rexistro do concello do 20 de xaneiro de 2017 (Anexo 1). Esta documentación, que
se recolle nos anexos, é a seguinte:
1. Informe DXPC do 21.07.2009 relativo a consultas sobre decisión de avaliación de
impacto ambiental do proxecto “Desdobramento do corredor CG 4.1 do Morrazo”.
2. Informe DXPC do 9.06.2010 relativo ao Proxecto de Trazado, desdobramento do
Corredor CG-4.1 do Morrazo. Anexo 15; cumprimento da DIA do Proxecto de
Trazado. Desdobramento do corredor CG-4.1 do Morrazo.
3. Informe DXPC do 5.11.2012 relativo ao Proxecto de Trazado Conversión en autovía
do Corredor do Morrazo CG-4.1 Treito: Enlace de Rande-Enlace de Cangas.
4. Informe DXPC do 22.05.2014 relativo á Proposta de campaña xeotécnica: Corredor,
túnel e cimentación de estruturas do Proxecto construtivo Conversión en Autovía do
Corredor do Morrazo. CG-4.11 Treito: Enlace de Rande-Enlace de Domaio.
5. Informe DXPC do 23.10.2015 (existe un erro na data deste informe, que aparece
asinado con data do 23.10.2012) relativo ao Proxecto de Construción Conversión en
autovía do Corredor do Morrazo CG-4.1. Treito I:PP.KK.0+000-3+250.
6. Corrección do 6.11.2015 da Resolución do 23.10.2015 relativa ao Proxecto de
Construción Conversión en autovía do Corredor do Morrazo CG-4.1. Treito
I:PP.KK.0+000-3+250.
7. Resolución da DXPC do 5.04.2016 pola que se autoriza a realización dunha
escavación arqueolóxica e sondaxes avaliativas no castro de Montealegre (GA
36029024) (Domaio, Moaña, Pontevedra). Emboquilles leste e oeste do túnel de
Montealegre, Proxecto de Construción Conversión en autovía do Corredor do
Morrazo CG-4.1. Treito I:PP.KK.0+000-3+250.

8. Informe DXPC do 20.04.2016 relativo á Proposta de campaña xeotécnica no túnel de
Montealegre (Moaña, Pontevedra). Proxecto construtivo; Conversión en autovía do
Corredor do Morrazo CG-4.1. Treito I:PP.KK.0+000-3+250.
No ano 2009 a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental resolveu non someter
a avaliación de impacto o proxecto de desdobramento do Corredor do Morrazo. Na
resolución do 30 de xullo non constaba o informe da DXPC que fora emitido o 21 de
xullo dese mesmo ano (Doc. 1) que advertía da necesidade de estudar alternativas para
que as obras non afecten ao Castro de Montealegre: “sería conveniente a realización
dun estudo específico co fin de valorar o impacto que o proxecto de referencia pode xerar
sobre o Patrimonio Cultural existente na zona” e revisar a prospección arqueolóxica
extensiva desenvolvida con motivo da construción do corredor nos anos 2002-2004.
Esa nova prospección arqueolóxica realizada baixo a dirección do arqueólogo Santiago
Nogueira Ríos é informada no ano 2010 pola DXPC (Doc. 2). Na memoria técnica desta
nova prospección constátase un impacto Severo/Crítico sobre o castro, que se verá
afectado pola construción do túnel, que afectará a restos asociados aos localizados no
contexto dos traballos levados a cabo nos anos 2003-2004 (concheiro, espazo de
habitación e muralla). Malia informar favorablemente o proxecto de trazado en xuño
dese ano, a DXPC require que se adopten axustes ou modificacións no contorno do
castro (PPKK 0+800 – 1+220) para minimizar o impacto do túnel, especialmente do
emboquille oeste.
Xa no ano 2012 realízase e sométese a información pública (RESOLUCIONS AXI
26.06.2012 e 22.04.2013. Anexo 2) un novo Proxecto de trazado da obra de conversión
en autovía do corredor do Morrazo CG-4-1. Treito: enlace de Rande-enlace de Cangas
que modifica o trazado respecto do da obra de desdobramento do corredor CG-4-1 do
Morrazo do ano 2010. Neste novo proxecto realízase o desdobramento de xeito
alternativo nas dúas marxes do corredor actual, cando antes se realizaba na totalidade
pola banda dereita cara á montaña. A DXPC reitera en novembro de 2012 (Doc. 3) o
informe do ano 2010 e require un estudo de detalle da solución construtiva para valorar
o impacto do novo túnel sobre o castro: “dende o punto de vista da protección do
patrimonio arqueolóxico débese cumprir o informe desta Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural de data 9 de xuño de 2010, a fin de que se realice un estudo de detalle da
solución construtiva co fin de valorar o impacto que o novo túnel xerará sobre o
xacemento do Castro de Montealegre e o seu ámbito de protección. [...] As solucións
técnicas que se adopten deberán remitirse á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para
o seu informe e establecer as medidas protectoras e correctoras necesarias”.
No ano 2015 a DXPC emite un novo informe (Doc. 6) sobre o proxecto de Construción
Conversión en autovía do Corredor do Morrazo CG-4.1. Treito I:PP.KK.0+000-3+250, no
que ten en conta un informe arqueolóxico sobre o castro e petróglifos de Montealegre
asinado polo arqueólogo Santiago Nogueira Ríos que fai unha avaliación detallada do
impacto do proxecto e dous informes específicos remitidos pola AXI (Axencia Galega de
Infraestruturas) sobre o trazado polo sur do túnel e sobre as medidas complementarias
de protección do castro.
Estes informes constatan a afección ao xacemento. Na ladeira leste e emboquille do
túnel ocupa parte da superficie do concheiro escavado e da súa prolongación e na

ladeira oeste o desmonte para a construción do emboquille afecta as plataformas do
recinto principal e do segundo recinto, afectando neste espazos de habitación,
estruturas visibles e a zona en que se situaría a entrada ao poboado (no momento de
emisión do informe aínda non fora escavada), polo que propoñen modificacións no
proxecto para minimizar a afección:
•
•
•
•

Prolongar o túnel rebaixando a rasante da nova calzada para proporcionar un
maior recubrimento.
Executar muro soil-nailing no noiro do desmonte na mediana entre a nova e a
vella calzada.
Verticalización dos noiros dos emboquilles e falsos túneles nas trincheiras de
acceso.
Reintegrar o terreo sobre o túnel (incluso sobre os falsos túneles dos
emboquilles) restituíndo a topografía actual e reconstruír as estruturas do castro
nunha situación semellante á orixinal.

A DXPC considera inviable a modificación do trazado que evite a afección ao castro
atendendo os argumentos da AXI de que a solución inicial tiña un maior impacto
paisaxístico, maior impacto sobre as áreas forestais ao norte, requiría maiores cortes
temporais de tráfico polas voaduras, requiría reparar a calzada existente despois do
desmonte e producía unha descompensación do balance de terras, e informa
favorablemente o proxecto de construción o 23.10.2015 (corrixido por resolución
6.11.2015) requirindo:
Escavar en área a superficie afectada pola ocupación do emboquille (0+8970+902 na ladeira leste e 0+972-0+992 na ladeira oeste) e realizar sondaxes
avaliativas nun tramo a continuación dos anteriores en cada dirección (0+8500+897 na ladeira leste e 0+992-1+040 na ladeira oeste).
Unha vez que se leven a cabo esas intervencións requírese estudar en campo
solucións construtivas, a maiores das propostas enriba sinaladas, que permitan
reducir ao máximo a ocupación da obra nova e minimizar o impacto físico e visual
sobre o xacemento e o seu contorno e levar a cabo actuacións de conservación
e posta en valor do castro e os petróglifos nos terreos de titularidade pública
como o desbrozamento, retirada de especies arbóreas foráneas, limpeza dos
petróglifos, consolidación e/ou tapado das estruturas escavadas.
A DXPC autoriza en abril 2016 unha primeira fase dos traballos arqueolóxicos requiridos
na resolución de novembro 2015. Sen estar rematada esta primeira fase solicitouse
autorización para incorporar á actuación autorizada novos ámbitos de intervención, sen
incluír tampouco a totalidade das actuacións requiridas.
4. CONCLUSIÓNS
Con respecto ao xacemento, como xa puidemos apreciar, o Castro de Montealegre é un
referente na historiografía galega, que se viu confirmado tras as intervencións que se
levaron a cabo no mesmo con motivo dos diferentes proxectos para a realización do
Corredor do Morrazo.

A súa singularidade vén marcada pola configuración topográfica do xacemento, que
proporciona unha defensa natural e condiciona a estruturación do espazo de uso; pola
súa situación, que amosa unha clara orientación á explotación do medio mariño e ocupa
unha posición de fácil acceso tanto a terras de val como ás de monte; e pola súa
localización no contexto da ría de Vigo, na que ocupa unha posición privilexiada que lle
permite un completo control da entrada da mesma, aspectos que quedaron reflectidos
no rexistro arqueolóxico recuperado. Para os investigadores, parece que o xacemento
estaba integrado dentro dun circuíto comercial co mundo mediterráneo, como
evidencia a abundante presenza de materiais de importación identificados. O contexto
da ría de Vigo mostra a presenza de espazos intensamente ocupados entre os séculos II
a. C. e I d. C. Tamén aparecen evidencias que apuntan a ocupacións máis antigas, tanto
de momentos iniciais do Ferro II, como do Ferro I, así como unha ocupación puntual
máis tardía, polo que todos os indicios suxiren que estamos ante un xacemento que tivo
unha longa ocupación, aínda que esta non quedou reflectida de igual maneira no
rexistro arqueolóxico.
O Consello da Cultura Galega considera que os Servizos Técnicos da DXPC foron
reportando xa as súas opinións sobre o primeiro trazado e, posteriormente, sobre o
novo trazado do desdobramento mediante a emisión de varios informes e a proposta
dunha serie de cautelas sobre a execución do proxecto.
Dende o Consello da Cultura Galega debemos insistir tamén nesta mesma liña, pero
achegando unha nova consideración: o seu impacto na Paisaxe Cultural da que forma
parte, un concepto incorporado coa nova Lei do patrimonio cultural de Galicia de 2016,
pois o corredor afecta tanto ao xacemento arqueolóxico delimitado e a súa área de
cautela arqueolóxica como, nunha aproximación macroespacial, ao contexto da ría de
Vigo.
No relativo á afección do Corredor do Morrazo sobre o xacemento do Castro de
Montealegre, considérase que en todo o proceso se seguiu o procedemento
establecido, e tanto o proxecto de trazado como a súa modificación foron sometidos a
informe da DXPC. Pero en ningún momento se emitiu un informe definitivo en relación
co xacemento. E, máis concretamente, as medidas correctoras propostas e que foron
aceptadas no proxecto construtivo manteñen aberta a posibilidade de que se requira
unha maior redución da ocupación de espazos do castro, sobre todo cando aínda está
pendente o remate das intervencións arqueolóxicas no xacemento.
As obras de construción entre o enlace de Rande e o enlace de Domaio (PPKK 0+0003+250), que comprende o tramo que afecta ao Castro de Montealegre, foron
adxudicadas en setembro de 2015, polo que está en execución o proxecto construtivo,
cando aínda están pendentes de concreción as medidas para a redución da ocupación
que, segundo a resolución da DXPC de novembro de 2015 (que emenda a de outubro de
2015), se deben definir unha vez concluídas as intervencións arqueolóxicas que se
requiriron e que, segundo a información dispoñible, só se iniciaron parcialmente.
Dos 3250 m do tramo están pendentes de resolución (o ámbito en que se requiriron
intervencións) menos de 200 m, polo que unha vez executado o resto das obras se
reducen as posibilidades de adoptar solucións diferentes respecto das entradas do túnel
e a rasante das vías.

Sen rematar as intervencións arqueolóxicas e sen que pola DXPC se preste conformidade
ás solucións construtivas que reduzan a ocupación da nova obra non se pode valorar o
impacto que finalmente terá a execución do desdobramento do corredor. Máis aínda,
neste momento descoñécese cal é a afectación das obras despois das medidas
correctoras que, aínda considerándoas insuficientes, xa foron aceptadas.
A consecuencia do avanzado estado das obras, a afección sobre o castro presenta difícil
solución; pero, en calquera caso, é preciso sinalar a necesidade de buscar as alternativas
construtivas que minoren o impacto sobre os elementos patrimoniais.
Neste sentido, queremos incidir en que a solución do túnel baixo o castro inicialmente
prevista tería uns efectos menores sobre todo se se prolongasen as bocas de entrada e
saída do túnel, que se se realiza unha obra a ceo aberto, polo que dende o Consello da
Cultura Galega, tendo en conta os datos expostos, se considera unha solución axeitada
levar a cabo as medidas correctoras emitidas por parte da DXPC en 2015:
•
•
•
•

Prolongar o túnel rebaixando a rasante da nova calzada para proporcionar un
maior recubrimento.
Executar muro soil-nailing no noiro do desmonte na mediana entre a nova e a
vella calzada.
Verticalización dos noiros dos emboquilles e falsos túneles nas trincheiras de
acceso.
Reintegrar o terreo sobre o túnel (incluso sobre os falsos túneles dos
emboquilles) restituíndo a topografía actual e reconstruír as estruturas do castro
nunha situación semellante á orixinal.

Neste tipo de obras, os túneles teñen a facilidade de evitar a manipulación do perfil da
ladeira e, neste caso, da delimitación do castro, polo que son solucións que posibilitan
a continuidade da unidade patrimonial definida como xacemento arqueolóxico e a
paisaxe da que este forma parte.
Os argumentos son os mesmos que nas obras de 2003-2004, polo que sería importante
evitar a escavación a ceo aberto do trazado do desdobramento do corredor,
aumentando o túnel planificado e prolongando as bocas de entrada e saída,
especialmente a máis próxima ao fondo da ría; deste xeito non se cortaría o xacemento
e afastaríase o máis posible da delimitación que contén o conxunto de petróglifos.
No caso de adoptar a solución do segundo trazado, as trincheiras, os noiros ou os pasos
elevados si afectan de forma irreversible ao patrimonio cultural e paisaxístico que
constitúe o Castro de Montealegre e os petróglifos declarados BIC.
Tamén consideramos que, atendendo aos principios de transparencia, información e
participación cidadá, se debe ter en conta a cidadanía neste tipo de actuacións,
facéndoa partícipe dun proceso que afecta directamente ao seu patrimonio e
garantindo un procedemento aberto e transparente, e que, como consecuencia, as
intervencións e as decisións que se adopten, así como en que medida se conservan os
valores histórico-culturais, deben ser explicadas e permitan a súa apreciación e o
recoñecemento dos bens patrimoniais.
En definitiva, considérase que na execución final do trazado debería terse en conta:

•
•
•

A singularidade do xacemento e a súa pertenza a unha paisaxe cultural que
caracterizou e caracteriza á ría de Vigo.
Os resultados das intervencións arqueolóxicas en curso e a correspondente
resolución da DXPC.
A posibilidade de descartar unha escavación a ceo aberto para facer un trazado
en trincheira e volver ao trazado en túnel tal e como estaba contemplado e
executado no primeiro proxecto.
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