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13-24/08/2020 18-30 Autonómico Arqueolóxico 12

LOCALIZACIÓN

Castro  de  Rei  é  un  concello  da  provincia  de  Lugo. 
Pertence á comarca da Terra Chá. 

A  Terra  Chá  é  un 
dos  mellores 
exemplos  da 
paisaxe  rural 
galega.  Debido  a 
unha  orografía  cun 
relevo  suave  e  as 
características  do 
clima, esta comarca 
é  idónea  para  o 

desenvolvemento de parcelas de herba regadas por unha 
ampla  rede  hidrográfica.  Dominan  as  formas  suaves, 
próximas  á  horizontalidade,  con  elevacións  de  pequena 
dimensión  e  vales  tendidos  polos  que discorren  ríos  en 
curso  lento.  Como  consecuencia  do  dominio  dos  usos 
agrarios, esta comarca é un paradigma da Galicia verde. 

Castro  de  Rei  é  conxunto  histórico  artístico  e  vila 
pintoresca  dende  1971  e  o  seu  centro  histórico  está 
habitado dende hai cinco mil anos nunha elevación que foi 
castro  primeiro  e 
fortaleza  con  torre 
de  vixía  despois.  A 
día de hoxe quedan 
parte das murallas e 
do  castelo  con 
restos da que era a 
vivenda  (a  torre 
caeu en 1941). 

DESCRICIÓN DO CAMPO

O Castro de Viladonga, declarado Ben de Interese Cultural 
pola Xunta de Galicia no ano 2009, destaca na paisaxe da 
Terra Chá lucense.

O  xacemento  é  un  verdadeiro  modelo  formal  de  castro 
característico  do  noroeste,  con  varias  murallas  e  fosos, 
que albergan dous antecastros ou socalcamentos e unha 
ampla  croa  central.  Neste  recinto  principal  é  onde  se 
atopan a maioría das construcións descubertas ata agora: 
vivendas, currais e almacéns, algún edificio de uso social 
ou  comunal  etc.,  agrupadas  todas  elas  formando 
conxuntos ou "barrios" que se articulan en torno a dúas 
rúas principais e un camiño ou ronda paralelo á muralla 
principal.

As estruturas defensivas e de habitación, así como os moi 
abundantes materiais que continuamente proporciona este 

xacemento  arqueolóxico  (e  que se expoñen de  maneira 
selectiva no seu museo anexo), evidencian que o Castro 
de Viladonga tivo un asentamento ou ocupación duradeiro 
e especialmente importante sobre todo entre os séculos II 
e V da nosa era,  o que o converte  nun sitio clave para 
coñecer, estudar e comprender a evolución do mundo dos 
castros e do ámbito rural na etapa galaico-romana.

Os traballos que se realizán neste campo consistirán, en 
estreita colaboración co equipo arqueolóxico do castro, na 
limpeza e consolidación das súas estruturas arqueolóxicas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visita  á  Praia  das 
Catedrais,  ao  Museo  do 
Mar  de  San  Cibrao,  ao 
Fuciño  do  Porco,  Cabo 
Ortegal  e  á  Praia  de 
Area.

Excursión  a  Lugo,  á 
Lagoa de Cospeito e ao 
Pedregal de Irimia (lugar 
onde nace o río Miño)

COMO CHEGAR

A forma máis rápida de chegar a Castro de Ribeiras de 
Lea é por Lugo, tanto por ferrocarril como por estrada. A 
distancia entre ambos lugares é de 20 km.

Para viaxar  dende Lugo a Castro de Ribeiras do Lea a 
empresa que cobre esa liña é www.arriva.gal

ALOXAMENTO

Hotel-Restaurante Río Lea, avenida Terra Chá, 41, 27289 
Ribeiras de Lea (Lugo)

http://www.arriva.gal/
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INCORPORACIÓN

O primeiro día a partir das 16.00 h lugar do aloxamento.

COTA

CENTO DEZ (110 €) euros.  As persoas posuidoras do 
carné  xove,  título  de  familia  numerosa  ou  familia 
monoparental,  OITENTA  E  DOUS  EUROS  E 
CINCUENTA CÉNTIMOS (82,50 €).

DEVOLUCIÓN DA COTA

Devolverase a cota no caso de suspensión da actividade. 

Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa 
médica  grave,  que  afecte  á  persoa  e  lle  impida 
incorporarse ao campo de voluntariado. Esta causa debe 
acreditarse  cos  pertinentes  informes  médicos  e/ou  do 
hospital no que se atopara ingresado o/a interesado/a.

Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 
2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes 
médicos  e/ou  do  hospital  onde  se  atope  ingresado  o 
familiar, ou con certificado de defunción, de ser o caso.

EQUIPO ACONSELLABLE

• Útiles  de  aseo  (neceser  completo)  e  toalla  de 
ducha.

• Saco de durmir e mochila para as rutas. 

• Calzado  cómodo  para  montaña  e  calzado 
deportivo 

• Roupa: de deporte (suadoiros…), de baño (traxe 
de baño, toalla,  chancletas…), de abrigo (roupa 
idónea para poder realizar o traballo no caso de 
choiva  ou  frío),  de  auga  (chuvasqueiro),  de 
traballo (guantes, gorro)

DOCUMENTACIÓN

Todas  as  persoas  participantes  deberán  levar  o  seu 
documento de identidade e a tarxeta sanitaria.

SEGURO

Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro que 
cobre  os  accidentes  que  se  poidan  producir  durante  a 
actividade e a responsabilidade civil  que deles se poida 
derivar.

CONTACTOS

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e 
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net.  Portal  da  Dirección  Xeral  de 
Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  da  Xunta  de 
Galicia  con  toda  a  información  sobre  campos  de 
voluntariado, ocio e tempo libre, actividades, formación…

www.xacobeo.es.  Páxina  oficial  sobre  o  Camiño  de 
Santiago e outros eventos

www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia

http://www.turgalicia.es/
http://www.xacobeo.es/
http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
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