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Bloque 4.
Idade do Ferro.
 Introducción.
A Idade de Ferro en Galic ia está representada
por unha parte do Fenómeno Cultural Castrexo,
fenómeno c ultural, que non c ultura, encadrado en
varias époc as e c ulturas: Arrinca no Bronc e Final, desenrólase na Idade de Ferro, evoluc iona na Époc a
Romana e c ontinúa ate os princ ipios da Idade Media.
O c omún denominador do castrexo é a existencia de poboados fortificados, castros, dos que recibe
o seu nome.

c ión deste país, a c onstrucc ión dos c astros deixaría de obedecer a motivacións estrictamente defensivas, agora serían símbolos da identidade soc ial e territoria l do pobo que os habitaba, diferenc iándose dos asentamentos dos romanos e
dos nativos máis ac ulturados.

Castro de Troña
Caída de Babilonia
Castro d e ch aira

Cultura de La Téne
Partenón

Ca stro de outei ro

Alexandre Magno invade Exipto
Castro d e la deira

Castro de Vigo

Castro costei ro

Aníbal ataca Roma

Emprazamentos dos castros

Para algúns, os castros están directamente reCastro de A Graña
lac ionados cos celtas, este vínc ulo débese a autores
Expedición de Décimo Xuño Bruto
do séc ulo XIX que na proc ura dun pasado heroic o
Asasinato de Viriato
buscaban achegas externas que outorgaran grandeza
Castro de Vixil
Rebelión de Espartaco
á nosa Historia, c omo se s en elas non a tivera mos.
Para gregos e romanos fala r de c eltas é como para os
Expedición de Xullo César
Casteláns en América falar de indios. Rea lmente para
Suicidio de Cleopatra
Guerras Cántabras
eles signific aban estranxeiros, sen diferenc iar uns
pobos e outros, nin unhas rexións doutras. A existencia dun grupo lingüístic o c omún que forma parte do
indoeuropeo establec e unhas relac ións c unha área
Cronoloxía do Bloqu e 4
que abrangue a toda Europa ó Oeste do Rin e boa
700 a. C. — 25 a.C.
parte do val do Danubio, grupo que nunc a formou
Os acontecementos sinalados con negriña p er unha unidade c ultura l, nin soc ial, nin política. Os
tencen a outras área s culturais. As cul turas do Mund o
venc ellos do c astrexo coas c ulturas de La T ène e do
Clási co d o Mediterráneo fl orecen e expándense ate as
nosa s terras.
Hallstat son anecdótic os e tamén c omúns ás áreas
mediterráneas. Así pois, debemos c onsiderar o Fenómeno Cultural Castrexo c omo froito dunha evolución das c ulturas e soc iedades exis tentes no solar galego, onde o c oncurso de influxos atlántic os, continentais e mediterráneos foron dec isivos para a súa formación, sen aportes de continxentes humanos
externos .

Os emprazamentos dos castros procuraban uns l ugares
de fácil d efens a e unha proximidade ás ár eas d e expl ota ci ón
ag rí cola e gandeira: os diferentes tipos d e emprazamento
podémol os resumir nestes catr o: ca stro de chaira, p róximos ás
mell ores ter ra s agrícolas ; castr os de la deira, de b oas defens as
e algo distante ás á reas de cul tivo; castro d e outeir o no que
pred omina o valor defensivo; ca stro cos teiro d e aproveitamento de r ecurs os mariños.

A grandes resgos a economía seguíase baseando na agricultura e a gandería, sen esquecers e
da pesc a, da rec olleita e da explotac ión de rec ursos mariños . Practicarán actividades mineiras e potenc iarán os interc ambios comerciais a longa distancia cara as áreas atlánticas e mediterráneas . O nacemento das elites soc iais e ec onómic as na etapa anterior produc e nos castros unha maior desigualdade s ocial. Froito desta, consolídase o rol do guerreiro c omo grupo soc ial preeminente, contradictoria mente a isto, non existen doc umentos que nos permitan falar de sociedades belicosas.

Do exteri or dun ca stro cara ó s eu interior pod emos descub rir os s eguintes el ementos : ped ras fincadas que entorp ecen o avance d o inimi go; terrapl éns ou parapetos separados
por fox os s ecos si tuados a mod o d e barr eiras ; e as murallas d e
pedra que estaban cor oada s, como algún parapeto, cunha
esta cada.

muralla
estacada
parapeto
foxo
terraplén
pe dras fincadas

Sistema def ensivo

Na c ultura material observamos un grande
pulo na c erámic a e tamén no traballo dos metais, espec ialmente na ourivería, aínda así, seguiron facendo ferra mentas en pedra.

 Os Castros.
A presencia destes xacementos fortificados
parec e traer implícita unha sociedade onde o bélic o tivo grande importanc ia, quizais as elites dos
poboados luc ían ele mentos propios dos guerreiros c omo símbolos de diferenc iac ión e privilexios. Os autores c lásic os recalc aron a belicosidade dos pobos do Noroeste c omo parte do seu
disc urso propagandístic o que xustificas e a utilizac ión de métodos violentos para c olonizar a nosa terra. Coa c hegada dos romanos e a pac ific a-
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Portas nas murallas

Castro de Baroña
O Castro de Baroña (Porto d o S on) é o p ara digma dos
cas tr os cos teir os, emprazados nunha península.
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As p ortas, como punto feble da d efensa, podían estar
protexidas por torres laterais , maiormente a principal.

44

Na fase inic ial os castros aséntanse en lugares elevados, de fortes pendentes que posúen
moi boas c ondic ións naturais para a defensa, pero que están afastados das me llores terras de
c ultivo. A partires do séc ulo IV a.C. aparecen novos tipos de asentamentos, en emprazamentos
con menores aptitudes defensivas, pero onde
primaba a proximidade ás terras de mellor potenc ialidade agríc ola. Posteriormente, a partires
do séc ulo I a.C., c ontinúa a dinámic a anterior,
aumentando, nalgunhas áreas, os tamaños dos
xac ementos.
Os diferentes tipos de emprazame ntos
podémolos esquematizar en c atro grandes grupos: Castro de chaira, implantado nas c hairas interiores; Castro de ladeira, situado na lade ira,
normalme nte próximo a un c ambio de pe ndente;
Castro de outeiro, c onstruído nos c umios de pequenos montes ou nas divisorias de augas; e o
Castro costeiro, asentado nunha península.
As plantas dos c astros adoitan estar moi
condicionadas pola forma natural do terreo onde
se implantan; busc ando ben sexa unhas boas caracterís tic as cara á defensa, ou ben unha proximidade ós rec ursos naturais ou vías de c omunicación. En termos xera is adoptan formas circ ulares ou elípticas , oc upando unha superfic ie variable entre 500 m² dos máis pequenos ate os
100.000 m² dos grandes castros de época romana; non obstante a extensión media rolda os
10.000 m².
Os sistemas defensivos dos castros son
moi variados, o primeiro ele me nto estratéxic o
adoita ser o propio emprazamento xeográfic o,
escollendo lugares c on boas condic ións naturais
para a defensa. Poden contar c on elementos
simples , ou múltiples; existindo c asos nos que
tan só existe un elemento defensivo construído,
e outros nos que están presentes tódolos posibles. Ás veces o ac haiamento do lugar de oc upac ión proporc iona un volume de terra s ufic iente
para dotar ó xac emento dun primeiro terraplén.
Nunha prime ira ollada ó interior dun c astro
podemos observar un c onxunto ateigado de
construcc ións sen orde aparente. En sentido estricto nos castros non existe urba nismo, se
considera mos c omo tal a planificación dos elementos que constitúen o trazado urbano, inc luíndo as c onstrucc ións habitac ionais, luga res públicos (prazas), elementos c omúns de abastecemento (pozos, alxibes), etc. A realidade está
lonxe deste concepto, pero tamén da aparente
anarquía c onstructiva; Dentro do poboado existe
un agrupamento de edificac ións indiv iduais (cabanas, cortes, celeiros...) que c orresponden a
células unifamiliares que se relac ionan entre elas
ó c hou.
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 Economía e Sociedade.

Aparente anarquía cons tructiva

Agrupación constr uctiva unifamiliar

G andería
Ordenación do espacio interior
A a parente anarquía constructi va dos cas tr os ag ocha unha ord ena ci ón d o espaci o i nteri or en base ó agrupamento d unha
seri e de constr ucci óns que configuraban unidades famili ares. As unidades, ou barri os, están compos tos por unha caba na con l areira (vivenda) e outras caba nas que terí an a funci ón de cel eir os, cor tes e alpendres. Tod as elas manteñen entr e si unha comuni caci ón directa e amós ans e de cos tas ós outros grup os ou barrios. Exi sten dous tipos básicos , a agrupación nuclea r, ond e as edifi caci óns se a bren cara a un p equeno p ati o, ás veces, lastrado; e a agrupaci ón lineal, coas cons tr ucci óns dispostas en liña cara unha
plataforma parecida a unha beira rr úa. Os barrios adoitan ter uns pequenos muros que axudan á súa separación dos máis.

As construccións agora son de pedra e con teitos de colmo e lousa, aínda que c oa c hegada
dos roma nos empregaranse as tellas curvas e planas propias deles. As plantas das construcc ións podémolas dividir en c atro grupos princ ipais atendendo á súa forma xeral: c irculares, elíptic as, cadradas
e rectangula res. A forma da planta non ten un c ompoñente c ronolóxico algún. Nos c astros tamén atopa mos algunhas cabanas de grandes dimensións que pode rían ser usadas para reunións, ademais dunha espec ie de saunas, pozos e alxibes.

Nos ca stros comían fundamentalmente ovellas, cabras
e vacas, a presencia do p or co é menor. Ovellas e cabras sacrifi cáb ans e x ov es , mentres que as vacas comíanse vellas e o
por co matábase cunha idade sup eri or ó a no.

A economía castrexa era eminentemente
autárquic a, províase internamente dos produc tos
esenc iais grac ias a un sistema de ec onomía autosufic iente que c onxugaba o policultivo c oa
gandería, a recolecc ión e a artesanía. Complementando este sistema existían intercambios,
tanto de bens de uso común, c omo de elementos
suntuarios. Xa dende a Idade do Bronc e se doc umenta un comerc io a longa distanc ia c on pobos do Mediterráneo e do Atlántic o. A aparic ión
de restos de proc edenc ia púnic a, grega e italiana
confirman estas relac ións. A pes ares da existenc ia destes interc ambios c omerc iais o s istema
monetario que será introducido polos romanos
nos c astros terá pouc a importanc ia, o troco prevalecerá ata a Época Contemporánea.

A agricultura e gandería eran a base da
subsistenc ia. A agricultura baseábase no cultivo
dos cereais (trigo, c ebada e millo miúdo), c onxugábase co c ultivo de pequenas hortas onde eran
frec uentes os c hícharos, as verzas e as fabas, e comple mentábase coa rec olle ita de froitos silvestres
(landras , piñóns, etc.). A gandería supoñía o ma ior aporte enerxétic o á dieta castrexa, espec ialmente
de ovellas , c abras e vacas; o porc o era a especie de menor c onsumo. Aproveitaban os recursos mariños coa pesca e marisqueo, mentres que a c aza era pouc o común.
Coñec emos testemuñas da metalurxia do bronce nos castros, pola aparic ión de restos de c risois e de moldes de fundic ión, c os que producían fíbulas, alfinetes, agullas e apliques de arreos e c intos. Da fundición de ferro non sabemos de restos, probable mente fundíanse noutros lugares e nos
castros nas forxas c onvertían as barras en c oitelos, martelos, mac hados e fouc iños. Ó carón da metalurxia desprégase unha mine ría rudime ntaria para a obtenc ión de ouro, prata, cobre, estaño e ferro.
Nos castros á vista dos restos faunísticos e vexetais atopados, podemos apuntar algúns datos
enc ol da súa a limentación. A carne maiormente consumida era a de ovella e c abra, que podería ser
asada ou c oc ida nunha ola. O vacún é o s egundo grupo má is repres entado, mataban reses vellas que
debería n ser abrandadas en guisos, c omo tamén ac ontecería coa carne de porc o. Estas carnes serían
guisadas c on chíc haros , fabas, verzas, froitos s ecos e tubérc ulos que c ultivaban ou tiñan ó seu alc ance. Dos anima is tamén empregaban outros productos como o leite, a manteiga e o queixo. Coas fariñas dos trigos, aveas , cebadas, trigo miúdo e landras farían pans e papas, con algúns c ereais elaboraban c ervexa. Nas proximidades do mar c omían c rus ou cocidos mexillóns, percebes, ameixas, ourizos,
lapas, minc has, c rustác eos e peixes.

circular

No e spacio doméstico determinado polas cabanas, ó redor do
lume, realizaban actividades diversas: moía n o c ereal, coc ían o pan,
coc iñaban, tec ían nos teares e realizaban outros traballos artes anais.
Coa dominac ión romana o espac io
doméstic o vólvese máis c omplexo, introdúcense os hábitos de comer na
mesa e aparecen os fogares elevados
que conviven coas lareiras.

elíptica

cadrada

Cabana circular con pórti co dun ca stro de Ép oca Romana (Santa Tegra, A Guarda).
rectangular

Construccións
As cabanas dos castros son, pol o x eral, de p eq uenas dimensi óns , poden ter plantas simples ou ter arri mados p órticos ond e
instalaban fornos e almacéns de p ed ra. As plantas son de forma cir cular, elípti ca, cadrada ou recta ng ular, coa s ingularidade de
que non enlazan os muros dos pórti cos ni n d os arrimados , e as esquinas s on r edondeadas . A ev oluci ón de tip os circul ares a rectangul ares non é cer ta, pens emos nas cabanas alongadas do Neolíti co, nos castros conviv en distintos tipos de plantas, sen que is o
supoña unha característi ca cronol óxi ca.
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Recolleita
A agricul tura era moi s emella nte á da Idad e de Br once, cul tivaban cereais valénd ose d o arado, pero tamén tiña gran impor tancia a recol lei ta de
fr oi tos silvestres como as l andras.
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A socieda de parec e atoparse
organizada en varias unidades soc iais
que dende o propio indiv iduo vanse
xerarquizando e c omplic ando ata un
grupo moi e xtenso que podería ser
definido c omo unha tribo. O punto de
partida pa ra esta organizac ión sería a
persoa individual (ego). Seguida mente no cuarto orde estarían as distintas
unidades familiares que c ompoñían o
castro, unidades familia res que podían formar parte da poboac ión doutros
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castros. O terc eiro orde corresponde c os c olectivos que aparec en na epigrafía latina despois
do signo ⊃, castellum, son grupos amplos de
parentesco ben loc alizados no territorio que
gozaban de certa independencia xurídic a e polític a. Na seguinte orde apa rece o populus, entidade que agrupa a varios populi e está dirixida por unha espec ie de régulo (pr inc eps). Por
riba desta estructura, podería e xistir unha entidade maior, a tribo, aínda que o sentimento
de formar parte dela parec e non ter sido moi
forte: no Noroeste penins ular estarían Galaicos, ou Callaic os, Astures e Lusitanos.

 Artesanías.
A meirande parte das producc ións e
utensilios requiridos para a vida diaria eran de
elaborac ión propia, ó c arón deles aparec en
produc tos proc edentes do comerc io loc al executados por artesáns espec ialistas, e obxectos
traídos de áreas má is lonxanas.
A cerámica ac ada nesta época a súa
máxima expresión, xurdirá n novas e complic adas formas, c on dec orac ións xeométricas de
gran beleza e plasticidade. Na téc nica de elaborac ión inc orpórase o torno baixo que axudará a facer vasillas má is grandes e uniformes,
cos novos fornos ac adaranse ma iores temperaturas que proporcionarán c erámic as máis resistentes. As formas das vas illas van dende olas
con perfís sinuosos a xerras, na Époc a Romana
aumentará a presencia de fontes e pratos.
A fundición e a forxa están ben doc umentadas nos castros : a fundic ión do c obre e a
forxa do ferro. De bronc e aparecen fíbulas e fibelas, mac hados, puñais , e espadas. De ouro
adornos persoais (arrac adas, torques, braceiros). De ferro c onsérvanse sítulas -caldeiros-,
cravos, c ompases, puñais, c oitelos, mac hados,
e outras ferra mentas. Dentro dos traballos de
fundic ión de bronc e merec en espec ial atenc ión
as fíbulas e as fibelas, prendedores que eran
usados para suxeita-las distintas prendas de
roupa para se vestir.

Fíbula de longo travesaño

Fíbula anu lar

Espacio doméstico
O espacio domés ti co estaba definido p olas cabanas dedicadas á vivenda, nelas comían e d urmían per o tamén realizaban a lgúns trabal los artesanais e gardaban parte da s coll eitas .

Os castre xos utilizaban na
olería o torno lento : a arxila colócase nunha especie de roda horizontal que se fai xirar
coa man ó redor dun eixe
central, así, cun barro máis
fresco, fanse co n maior
rapidez vasillas de diferentes fo rmas e tamaño s. Como con
este torno non se
acada grande velocidade , as pro duccións eran algo irregulares.

Torno lento

Puñal de Ferro

Fíbulas

Fol la d e puñal fei ta en ferro,
presenta dobre fí o paralel o e converxente na punta, mostrand o unha
marcada nervadura central. Nos
castr os aparecen p oucas ferramentas metál icas para cortar, s eguían
elaborando utensili os d e p edra la scada para suplir a escaseza d o ferr o.

As fíbulas s on unha especi e de imperdibles utilizados para a suxeición das teas
coas q ue s e vestían, ademai s des ta funci ón tamén s ervían de ad orno. No mund o castr ex o a mai oría es tán fei tas en bronce, aínda que apareza n alg unhas de our o e outras
con adornos de prata. Cons tan de tr es partes fundamentais : agulla, variña aguzada
que atravesa as vestiduras; cabeza, r es orte do q ue p arte a agulla; arco, é o corpo da
fíbula. Ademais destas partes , pod en conter moi tas outras s egund o a súa propia complexidade. A variedade de formas é moi grande, d ende as simples anulares ou cir culares ata as complexas de l ongo travesaño s en espi ra, pasando polas de omega e
charnela.

pesares da importanc ia dos tec idos para elaborar vestimentas, os castrexos tamén gustaban das peles
e coiros para se vestir.
O traballo da madeira debeu ter moita importanc ia nes ta época, a xulgar pola presenc ia de ferra mentas de ferro (aixolas, garlopas, mac hados) destinadas á súa transformación. De made ira tiña n
obxectos c omo espátulas, c ulleres, c unc as e fontes empregadas na coc iña, pero tamén fac ían portas,
cadeiras e bancos . Utilizaban as téc nicas de cestería para fac er diferentes tipos de c estos e tamén para facer algunhas construcc ións.
A índa que no mundo c astrexo a existencia de materiais metálic os vai ac adando certa importanc ia, o emprego da pedra c omo materia l pa ra fac er utensilios segue sendo moi importante, aparecen
instrumentos lasc ados c omo burís e raspadeiras, xunto c on outros de pedra pulida c omo a ixolas e mac hados.

muíño plano

Para a elaborac ión da fariña é nec esaria
a m oenda do cereal ou das landras , utilízanse
dous tipos ben diferenciados de muíños manua is: o plano ou barquiforme, de tradic ión
neolític a, e o circ ular, c onsiderado c omo ac hega romana e que exis tía en Ga lic ia trescentos
anos antes da c hegada do invasor.
O tecido acada un grande pulo, e mpregando c omo materia prima a la, o liño, e, incluso, outras fibras vexetais c omo a ortiga. Para o fiado utilizaban fus os compostos dun pao
e un c ontrapeso de forma c irc ular ou de peón
(fusaiola). Os teares eran vertic ais e os fíos do
urdimento tensábanse con pesas de pedra ou
cerámic a. Os panos eran c oloreados con tinturas extraídas fundamentalmente das plantas. A

muíño ci rcular

O tecido
Muíños

Vasilla de Vixil
No Castr o de Vixi l ( Vilal ba) proced e esta va silla cerámica,
profusamente d ecorada utilizand o varias técni cas (plástica, i ncisión e impresi ón), combina agrupacións de mamalóns con liñas
horizontais.
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Muíño: é r otatori o, conta cunha bas e ou pé (meta)
cunha parte sup eri or cóni ca, e unha peza superi or ou moa
( catillus ) de forma b itroncocónica; ma nualmente fai se xiral a moa sobre a base, e o fr oi to ca e entr e as dúa s pola perfora ci ón central.
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Cos novos teares podí ans e facer teas máis longas e
máis doadamente. Agora os fíos da trama col gan dend e o
alto do tear e mantéñense tens ados con pesas de pedra
ou cerámi ca, pasand o un fí o transvers al ós anteri ores vaise
tecendo os panos. As vestimentas eran sinx elas , con p oucas
costuras, abondand o as capas e túni cas que suxeitaban
con fíbulas.
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arracada

Torques

Arracada

Son colar es semir ríxidos fei tos de our o e prata, aínda
que a lgúns teñen un ánima de bronce, aparecen en moi tos
lugares d e Eur opa dend e o Br once Fi nal, non son úni cos da
área a tlá ntica. S on ador nos masculi nos l evados en cerimonias; os r omanos empregarán uns torques pequenos como
condecoraci óns .

Son como pendentes que p endura n da or ella cun
bucle fl exib le, no ex tr emo, por debaixo d o lóbulo, está a
arracada, de forma amorcill ada ou de lúa. Ad oitan es tar
moi d ecoradas utiliza ndo para elo moi d iversas técnicas.
Son adornos d e us o feminino fei tos d e ouro e prata.
Motivos circular es ( tris quel, tetras quel, rosácea) e entr elazo.

Labras
As labras , relevos realizados en grani to, s on os exempl os máis ab ondos os da arte castrexa, aparecen mai ormente en castr os
meridi onai s ta rdí os. Os motivos r epr esenta dos s on x eométricos, curvas que des enr olan d es eños circulares como os trisq ueis e ás súas moitas variantes , tamén apa recen r osá ceas máis ou menos complicadas , e motiv os de liñas curvas entrelazadas.

 Arte.
No c astrexo desenvolvéronse c on profusión as artes plástic as agás a pintura, a ourivería ac ada
gran virtuosis mo, espec ialmente nos adornos persoais como torques, diademas e arracadas, mentres
que a esc ultura e o relevo, serán desenvolvidas nas derradeiras etapas, ofrecéndonos motivos xeométric os, zoomorfos e antropomorfos.
A ourive ría que hoxe coñecemos foi maiormente recuperada en castros da Époc a Romana, non
sabemos se na súa producc ión tiveron mais importanc ia as tradicións autóctonas ou os influxos c ulturais das áreas mediterráneas, tamén descoñecemos c áles deses obxectos foron producidos loc almente, e c áles s on produc to da importación. Dentro deles os máis coñec idos son os torques, c olares metálic os semirríxidos, feitos de ouro, bronc e ou prata, que están c ompostos dunha variña en forma de arco moi pechado c on dous remates en cadanseu extremo; vinc úlanse a personaxes masc ulinos das elites guerreiras. As arrac adas son adornos pe rsoais que pendían c unha suxeic ión f lexible do pavillón auric ular, e colgaban por debaixo do lóbulo da orella: parec idos ós pendentes actuais.
A escultura castrexa des envólvese coa
chegada dos romanos, sendo máis abondosa nas
áreas meridiona is, onde a influenc ia dos invasores
foi maior. A figura humana aparece en forma de
estatuas de gue rreiros e c abezas humanas. A s
estatuas son representac ións de guerreiros gala icos de medio corpo ou c orpo c ortado á altura das
coxas, exec utadas de xeito esquemático, de vulto
redondo, e dotadas dunha gran rixidez. Representan a guerreiros galaic os c oas s úas armas e adornos distintivos, a imaxe das estatuas de romanos
ilustres que as elites aculturadas dos castros querían emular.
En relevo lábranse unha gran cantidade de
pezas que presentan moi diversos motivos xeométric os e curvilíneos, como ros áceas, trisqueis , tetratris queis, esvásticas, oitos entrelazados e outras moitas variantes. Maiormente formaban parte
da decorac ión arquitectónic a con pezas inc luídas
nos muros ou dec orando xa mbas ou dinteis. Este
tipo de dec orac ión ten unha innegable influencia
mediterránea.

 Relixión.
Do c astrexo non temos restos do ritual funerario, a práctic a da inc inerac ión dos c adáveres
deixa pouc as pegadas para a arqueoloxía se as c inz as non se depositan en urnas c omo ac ontece noutras áreas de Europa. En Galicia dende as fases serodias da Idade do Bronc e ate a Época Romana non
contamos con restos funerarios. As manifestac ións artísticas desta época proporc ionan escas os datos
relativos á relixios idade das xentes, para avanzar no seu coñecemento resultan impresc indibles as
fontes esc ritas (literarias, e epigráficas) producidas polos ámbitos romanos. Estas fontes realizadas
por romanos ou por nativos ac ulturados darán máis importanc ia ós elementos c omúns entre as dúas
relixións, no canto de sinalaren as diferencias.
O c omplexo mundo da relixión c astrexa recolle o culto a unha serie de divindades que se poden enc adrar en tres estratos. No prime iro estarían as deidades re lacionadas c oas forzas da na tureza, ás augas e ó lóstrego que rec ibía culto nos c umios das montañas , como o Xúpiter romano. Os
deus es das guerra como Cosus encarnarían o furor dos guerreiros, tamén ten o seu reflexo en Marte e
Hérc ules.
No segundo estrato estarían os deuses da fecundidade, da fertilidade e da riqueza, relac ionados c oa relixión dos primeiros c ampesiños rendíase c ulto ós elementos que partic ipaban na subsistenc ia da comunidade.
No terc eiro nivel pode mos situar unha serie de cultos acuáticos como o rendido á deusa Navia
ou ás Ninfas, c ultos ás planta s e ás fragas c omo Lugh, e tamé n c ultos ó gando. De tradic ión neolítica
persiste o culto ós deuses das encruc illadas, encargados de guia-las ánimas dos mortos cara ó alén.

 Materiais Expostos:
Vitrina -09

Contén restos zoolóxic os e vexetais que foron utilizados como alimento nos c astros; tamén se
amosan outras espec ies vexetais comestibles que estaban ó alc ance destas soc iedades. Dentro
dos restos zoolóxic os cabe salienta-la presenc ia de porc o, ovella/c abra, vaca e cabalo, xunto
c un amplo abano de espec ies mariñas c omo me xillón, lapa, minc ha, ourizo, etc.

Estatua de guerreiro
Son r epres enta ci óns q ue i mi ta n ás estatuas do emperadores r omanos, per o feitas pol os a rtesáns locais, as figuras
son dunha grande rixi dez e privil exiando a vis ta fr ontal.
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A limentación
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Museo de P rehistoria e Arque oloxía de Vilalba. Manua l do Profesora do

E. Ramil Rego

Bloque 4 – Idade do Fe rro

Unid. 6
Vitrina-10

Cerámica










Amosa vasillas c erámic as c aracterísticas deste período procedentes do Castro de V ixil, Boizán
(Vilalba).

Vitrina-11

Útiles e fe rramentas

Rec olle diferente material proc edente de varios castros galegos. Dentro dos materiais metálic os
destacan dúas fíbulas, un fragmento de torques, unha folla dun puñal, un c ompás, etc.; de pedra c óntase con dúas aixolas de pedra pulida, un buril de pedra lasc ada, e varias pesas.

Unid. 7




Conceptos relativos ás diferentes Unidades:
Unid. 1




Infantil / 1º Ciclo de Prim aria







O mundo ca strexo.
Fortificación dos poboados.
Gandería, agricultura , pesca e marisqueo.
Vístense con telas e utilizan imperdible s (fíbula s).
Ferramentas e utensilios de ferro.

Unid. 3






Os castros: murallas e construccións.
Gandería e agricultura; recolleita e marisqueo.
Vida cotián.
Obxe ctos de metálicos: ferro, bronce e ouro.
Labras castrexas.

Unid. 4







1º de ESO, Histo ria

Os castros: e mprazamentos e arquitecturas.
Economía labrega co complemento da recolleita (landras e mariscos).
A sociedade castrexa.
Artesanías.
Arte castrexo.
Ritual funerario: incineración.

Unid. 5






3º Cic lo de Prim aria

2º Ciclo da ESO, Cultura Clásica

As sociedades castrexa s.
Os castrexos segundo os romanos.
Aculturación e resistencia ó invasor.
Perviv encia dos castros e n época romana.
Relixión castrexa.
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BA C, Linguas Clás icas

Cultura e sociedade castrexa.
Cambios no mundo castrexo coa chegada dos romanos.
Arte castrexo: tradición e influencia romana.
Relixión castrex a.

Unid. 9



2º Cic lo de Prim aria

2º BA C, Historia da A rte

O Mundo Castrexo.
Ourivería.
Escultura e relevo.

Unid. 8





Os habitantes dos castros.
Aldea s a muralladas.
Utensilios de ferro.

Unid. 2

2º BA C, Historia

Fenómeno Cultural Castrexo: límites cronolóxicos e xeográ ficos.
Economía castre xa: producción e depreda ción.
Vida cotián.
Celtismo e sociedades guerreiras.
Elementos metálicos: forxa e fundición.
Artesanías (cerámica, tecido, etc.)
Manifestacións a rtísticas.
Relixión e prácticas funerarias.

A sociedade castrexa.
Relixión castrexa.

1º BA C, F ilosofía

