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Finalmente, nos tres tipos de reintegración líxase e rebáixase a 
escaiola con bisturí, para despois darlle cor, aplicada a pistola 
cunha pintura acrílica que harmonice coas cores orixinais.

.Conservación preventiva. Adóptanse medidas de 
conservación no Museo para que a peza se manteña en bo 
estado: control de temperatura e humidade estable, limpeza 
periódica e unha adecuada e coidadosa manipulación.

A conservación e restauración desta ola de tradición castrexa 
devólvelle así a súa integridade física, o seu valor documental e o 
seu contido estético. Esta exposición permite que a sociedade 
poida coñecer, valorar e gozar desta mostra do noso patrimonio 
arqueolóxico.



O Museo do Castro de Viladonga, dentro do seu programa de 
investigación e difusión do patrimonio arqueolóxico, presenta 
esta exposición froito dun longo proceso de estudo e 
restauración. Unha parte deste traballo desenvolveuse cunha 
bolsa de prácticas de restauración da  Consellería de Cultura e 
Turismo no ano 2011, a cargo de Comba Torre Castro e coa 
coordinación da restauradora do Museo. 
A través deste proceso pódese coñecer e difundir a historia desta 
ola de tradición castrexa, as súas características, a súa fabricación 
e o seu uso.
O estudo dos 93 fragmentos que chegan a nós, despois da 
escavación, proporciona moita información sobre esta peza. É 
preciso, antes de proceder a restaurala, rexistrar todos os datos 
relevantes dende o punto de vista arqueolóxico.
Este tipo de olas está moi ben representado en numerosos 
asentamentos castrexos do Noroeste peninsular; aparecen en 
castros prerromanos polo menos dende o s. IV a.C. e  perduran 
ata o s. II e III despois do cambio de Era.
Decidiuse a súa restauración ao tratarse dunha peza case 
completa representativa da cerámica de tradición castrexa.                 

Era unha ola utilizada para cociñar ou almacenar cereais ou 
líquidos, cunha capacidade de 26 l.
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Ten forma pechada con tendencia globular máis ancha que alta, 
de perfil composto e bordo exvasado e con arestas. 

No proceso de restauración seguíronse estes criterios de 
actuación: garantir o máximo respecto ao material orixinal; 
intervir o mínimo posible; utilizar materiais compatibles, inocuos e 
reversibles, e diferenciar as reintegracións do orixinal.
Inicialmente limpáronse e clasificáronse por grupos os 93 
fragmentos. A superficie da pasta cerámica presentaba 
craqueladuras, fisuras e disgregacións, polo que foi preciso facer 
unha consolidación,  introducindo os fragmentos nun baño ao 
baleiro cunha resina de metacrilato para devolverlle a cohesión á 
súa estrutura interna e fixar a superficie.
O pegado e a reconstrución resultaron complexos, posto que hai 
moitas partes perdidas.

A decoración no ombreiro do recipiente é a base de liñas 
acanaladas horizontais incisas; no corpo hai un suave peiteado de 
liñas horizontais e sobre este unhas liñas oblicuas brunidas. No 
interior, o acabado é un peiteado uniforme de liñas horizontais.
A cor da pasta do exterior é pouco uniforme, varían as cores 
dende negra ata gris, alaranxada e marrón escura; o interior é 
monócromo negro.
Como pegadas de uso presenta a feluxe, adherida nas paredes 
externas.
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A montaxe realizouse coma se fose un crebacabezas 
tridimensional, comezando dende a a boca, que está completa, 
cara ao corpo da ola. Paralelamente fixéronse as reintegracións 
que son o recheo das partes perdidas da peza chamadas lagoas, 
fase que foi necesaria para lle dar estabilidade ao cacharro e 
recuperar a súa forma orixinal. Utilizaronse procedementos 
dependendo da zona e do tamaño das faltas:
.Rexina epoxi, como base da escaiola que se integra nas lagoas 
de maior fraxilidade, para darlle seguridade á parte reconstruída 
da peza.  
.Escaiola, aplicada sobre un molde de cera dental, nas lagoas de 
menor fraxilidade.
.A técnica da terraxa consiste en tornear en escaiola unha 
réplica da parte inferior da ola con axuda do debuxo. Recórtase a 
escaiola e encáixase no orixinal da ola para reconstruir totalmente 
a súa forma.
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