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CONCLUSIÓNS



LIMIAR

A estrutura do territorio rural representa o marco da organización social e económica en todas 
as sociedades, e constitúe un dos elementos básicos dunha paisaxe cultural. Nesta paisaxe 
rural identifícanse estruturas de épocas pasadas que aínda hoxe persisten en moitos lugares 
na memoria colectiva local e na toponimia.

O Castro de Doade, situado na parroquia que lle da nome, pertencente ao concello de Lalín, 
territorio incluído na Grande Área Paisaxística de Galicia Central, na comarca do Deza, unha 
comarca que conta cunha paisaxe tradicional agrogandeira ben conservada. As formas suaves 
dun relevo de serras e vales fundamentado nunha densa rede hidrográfica, a presenza dun 
rico mosaico agrogandeiro e forestal, e a conservación da estrutura tradicional do hábitat son 
os sinais de identidade dunha paisaxe rica, ademais, en patrimonio arqueolóxico e etnográfico.

O Castro de Doade é un deses exemplos do patrimonio rural, un espazo habitacional fortifi-
cado, que ocupa unha superficie de case unha hectárea, posiblemente dedicado á obtención 
de recursos. Puido ter estado habitado ao longo da Idade do Ferro e o período Romano.

A situación na que se atopa o medio rural en Galicia é certamente complexa e está re-
lacionada co peso da actividade agraria e a densidade da poboación, e asociada tamén a 
factores como o avellentamento da poboación, os baixos niveis de renda e as deficientes 
dotacións de equipamentos. 

A beleza das paisaxes, a riqueza cultural e a gastronomía son uns dos principais motivos 
dos turistas para elixir o seu destino vacacional ou de ocio, e ao mesmo tempo, xunto co 
patrimonio asociado, configuran a identidade social e territorial.

Neste contexto faise precisa unha reflexión desde o ámbito da paisaxe sobre a súa confi-
guración, reciclaxe e ordenación. O impacto dos novos usos e o importante patrimonio rural 
xunto coa calidade ambiental do territorio, fan máis necesaria se cabe esa reflexión.
 
O obradoiro formúlase desde a paisaxe a través dunha mirada multidisciplinar. Os participan-
tes, con diferentes formacións, experiencias, e visións da realidade rural, introducíronse neste 
ámbito co obxectivo de atopar propostas para este territorio. Coido que o lugar foi xeneroso 
e inspirador e as propostas xurdiron arraigadas á contorna.

Mercedes Máquez

OBXECTIVOS

O Workshop Internacional de Paisaxe Patrimonio Rural e Paisaxe. Castro de Doade, celebrado 
no museo Casa do Patrón, na aldea de Doade (Lalín), entre os días 4 e 7 de Maio de 
2022 tivo como obxectivos:

1. Divulgar este territorio e os seus recursos patrimoniais e naturais
2. Incorporar a paisaxe e o medio rural como obxectos de investigación.
3. Valorar de que xeito o carácter da paisaxe pode contribuír ao desenvolvemento sos-

tible do territorio.
4. Formular propostas para a contorna do castro de Doade que sirvan para a súa posta 

en valor e a divulgación da cultura e os valores do medio rural.
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executiva e táctica das tres oficinas internacionais: Lisboa (Portu-
gal), Luanda (Angola) e Treviso (Italia). Desenvolve 0 deseño 
conceptual e creativo de PROAP e define a orientación estratéxica 
dos procesos de investigación.

Imparte clases no Instituto Superior de Agronomía de Lisboa desde 
1991. Actualmente tamén imparte clases no Instituto Universitario de 
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VANESA TREVIN PITA

Licenciada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. 
Mestrado en Patrimonio de Galicia e o Norte de Portugal. Arqueóloga 
profesional dende o ano 2012, a partir do cal traballou en diversas 
empresas como auxiliar de arqueoloxía, técnica arqueóloga e arqueó-
loga directora. 

Actualmente dirixe as escavacións arqueolóxicas do Castro de Doade 
(Lalín, Pontevedra, 2017-2020), ademais de diversos proxectos 
de posta en valor e xestión como CEO de CADO ARQUEOLOXÍA. 

É secretaria da asociación cultural Terras do Ortegal, editora dunha 
revista anual de estudos locáis e distintas publicacións ao longo dos 
últimos 9 anos. Ten colaborado en diversos proxectos internacionais 
en Italia (University of Leiden), Portugal (Universidade de Lisboa e 
Universidade do Porto), Inglaterra (Oxford University). Actualmente 
en Exipto (University of Delaware y Polish Center of Mediterranean 
Archaeology), en  Berenike Proyect e Sikait Project (Universitat Au-
tónoma de Barcelona), e en diversos puntos da Península no marco 
do Dynatinc Project (Casa de Velázquez). 

PAULA BALLESTEROS

Historiadora, doutora pola Universidade do País Vasco, formada como 
antropóloga e arqueóloga, centrou o seu traballo de investigación 
nas etapas cronolóxicas e os procesos formativos que deron lugar á 
paisaxe agraria actual en Galicia, a paisaxe produtiva vista coma un 
palimpsesto de intervención humana continua.

Investigadora do Incipit CSIC en diversos proxectos de I+D+i entre 
os que destaca “Procesos de cambio e formación na paisaxe cultural 
do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia” que derivou na 
proposta expositiva audio-visual ONSSOA. Ou o proxecto, no que 
traballa actualmente, “HabitPAT, os coidados do patrimonio” estudo 
de caso no barrio de Vite (Santiago de Compostela) e cuxa in-
tención é a de realizar un proceso de traballo colaborativo no que 
diferentes axentes do barrio consensúen e leven a cabo unha inves-
tigación en torno ao seu patrimonio inmaterial. 

Participou en 45 proxectos arqueolóxicos como directora e como 
equipo técnico. Ten cerca de 40 publicacións, entre libros, capítulos 
de libros e artigos tanto de ámbito nacional como internacional nas 
que indaga nas paisaxes agrarias e gandeiras nas que, a través do 
método arqueolóxico e etnográfico, profundiza no coñecemento do 
seu espesor histórico e patrimonial xunto coas prácticas sociais que 
as comunidades locais utilizaron para a súa transformación e xestión 
ao longo do tempo. 

RAFAEL QUINTÍA

Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, e en Ciencias Económi-
cas e Empresariais, Master Universitario en ESO, Bacharelato, FP e 
Idiomas, na especialidade de Ciencias Sociais. Xeografía e Historia. 
Compaxina o seu traballo de antropólogo profesional co de profe-
sor-titor de antropoloxía na UNED. 
Especialista en patrimonio inmaterial e proxectos de posta en valor 
do patrimonio. Autor de 20 libros (entre eles Universos simbólicos. 
Olladas ao redor da cultura e da identidade galega ou La historia de 
Galicia en 50 lugares), 5 libros colectivos, múltiples colaboracións 
bibliográficas así como dun centenar de artigos etnográficos, antro-
polóxicos e históricos publicados en distintas revistas de investigación 
e divulgación. 
O seu traballo de investigación foi galardoado con 5 premios de in-
vestigación e ensaio: Premio Xermade na Historia (2019), Premio 
de Investigación Ferro Couselo (2017), Premio Ramón Piñeiro de 
Ensaio (2016), Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais (2015) 
e Premio de investigación Luís Cuadrado (2010). Como antropólogo 
ten dirixido numerosos proxectos de cine etnográfico e de antropoloxía 
visual, dende documentais de contido histórico ou antropolóxico a 
proxectos audiovisuais para a posta en valor do patrimonio. 
Dirixe a publicación Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia 
de Galiza, cabeceira que fundou no ano 2006. Tamén é fundador e 
director de Canxar. Revista de fotografía etnográfica. É codirector da 
colección Monografías da Sociedade Antropolóxica Galega e realiza 
labores de coordinación e redacción da publicación Caderno de Cam-
po. Boletín informativo da Sociedade Antropolóxica Galega. Ademais 
é coordinador de SAGA. Revista electrónica de investigación. É editor 
en Ab Origine Edicións.

RELATORES



O obradoiro desenvolveuse arredor de tres actividades: 

En primeiro lugar, e como aproximación ao coñecemento da contorna, realizouse unha vi-
sita de campo, acompañados por Vanesa Trevin (Directora das excavacións do Castro de 
Doade), na que nos amosou os traballos de excavación e interpretación que levan feitos nos 
últimos anos entorno ao Castro e á ruta arqueolóxica, rematando xunto ao santo de pedra 
desde donde puidemos divisar as vistas sobre o val do Deza, para despois achegarnos aos 
muiños do río Asneiro e de Froiz. O traballo de campo completouse coa visita ao museo 
etnográfico da Casa do Patrón.

Durante o desenvolvemento do obradoiro contamos con conferencias de expertos que nos 
achegaron diversos aspectos vinculados á paisaxe e máis concretamente á paisaxe rural. 
Paula Ballesteros explicou a xénese e evolución das paisaxes agrícolas galegas, Rafael Quin-
tiá amosou a importancia que ten o patrimonio inmaterial na configuración da paisaxe rural, 
e Joao Nunes compartiu a súa visión acerca da aproximación á interpretación da paisaxe e 
ao proxecto de intervención nela.

O propio Joao Nunes foi o encargado de guiar o traballo de análise, debate e propostas de 
mellora para este lugar, que realizaron en grupos os participantes do workshop. Tras unha 
análise crítica, as conclusións de este obradoiro formalízanse en propostas de intervención 
a diferentes escalas que poñen de manifesto o rico patrimonio que posúe a contorna, e a 
necesidade da súa posta en valor.

OBRADOIRO DE PAISAXE



1- OS PASOS DO PAN.
 Lucía Álvarez Borrajo
 Guillermina Fernández Villar
 Daniel Gómez Magide
 Rocio Losada Iglesias
 Iago Míguez Otero
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 Lucía Álvarez Borrajo
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 Natalia Campos Ferro
 Cecilia Varela Blanco
 Vitor CAstelos Perez
 
4- MELLORA DOS ACCESOS E CONTORNA DO CASTRO DE DOADE
 María Joao Marques de Oliveira Chambel
 Paulo Sergio Torres Henriques
 Natalia Campos Ferro
 Cecilia Varela Blanco
 Vitor CAstelos Perez 

5- PAISAXES EN TRANSICIÓN. RUTAS
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  Amancio Lavandeira Suárez
 Inés Vázquez Varela
 Adrián Castro Gallardo

6- PAISAXES EN TRANSICIÓN. INTERVENCIÓN NA ALDEA DE CODESEDA.
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 Inés Vázquez Varela
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 Adrián Castro Gallardo

PROPOSTAS DE ACTUACIÓN



1- OS PASOS DO PAN
Lucía Álvarez Borrajo 

Guillermina Fernández Villar
Daniel Gómez Magide
Rocio Losada Iglesias

Iago Míguez Otero

Durante a visita á aldea de Codeseda percibimos o impacto paisaxístico negativo que se 
produce actualmente nalgúns puntos da mesma, con estradas e pavimentos de asfalto e 
baldosas, muros de bloques de formigón visto, postes de luz e cableado visibles, etc., o que 
xera escenas urbanas descontextualizadas e desordenadas, cando nos atopamos nun entorno 
rural que posúe importantes valores etnográficos e paisaxísticos.

A proposta formulada para a mellora da aldea toma como fío condutor o proceso de
produción do pan de centeo, que se realiza na súa totalidade na aldea de Codeseda, atraen-
do cada ano a casi dúas mil persoas, e que consta das seguintes etapas:

1. A SEMENTEIRA: como reflicte o mapa, o proceso de cultivo do centeo ten lugar nunha 
parcela ubicada na propia aldea de Codeseda, ao lado do museo.

2. A seca e a MALLA: realízanse próximas á entrada na aldea, nunha parcela que conta 
cun valado tradicional de chantos de lousa, característicos da comarca. Unha vez recollido  o 
centeo e seco, procédese á malla, que consiste en golpealo con males (ferramentas
utilizadas antigamente para a malla manual) co obxectivo de separar o cereal da palla.

3. A MOENDA: unha vez separado o cereal da palla recóllese o cereal e trasládase ao muíño 
tradicional de pedra, situado na parte baixa da aldea, a carón do río, para levar a cabo o 
proceso de moenda do cereal, obtendo a fariña de centeo que posteriormente se peneirará.

4. A FORNADA: unha vez obtida a fariña elabórase a masa do pan que se coce no forno
tradicional de pedra situado no edificio do restaurante, no centro da aldea.

5. Trala malla a palla recupérase para ser empregada para O TEITADO, proceso polo cal 
se colocaba o teito nas vivendas castrexas, e que hoxe se pode ver no exemplo existente 
a carón do museo da Casa do Patrón.

1- OS PASOS DO PAN



1- OS PASOS DO PAN

A PROPOSTA consta de dúas ideas principais:

IDENTIFICAR E VISIBILIZAR os diferentes espazos empregados no proceso do pan mediante 
a sinalización e a unificación de materiales co fin de dotar de claridade ao lugar. Para iso 
proponse:

a)A utilización de carteis informativos e ilustracións da ruta ao longo do percorrido, cunha 
mesma cor que permita diferencialos facilmente, sen cores estridentes. Substituíndo unha 
parte do actual pavimento por unha estrada adoquinada con pedra local que sirva como fío 
conductor da ruta e como elemento diferenciador e característico da aldea.

b) Crear e mellorar as zonas de lecer e descanso.
No acceso á aldea existe un espazo amplo actualmente infrautilizado, ao empregarse uni-
camente como aparcadoiro, algo que a veciñanza ve case imprescindible. A proposta valora 
a súa potencialidade como lugar de encontro veciñal e a conformación dun espazo de le-
cer. Por estes motivos proponse a instalación de mobiliario como bancos, zonas de sombra 
mediante a plantación de árbores, e uso de codesos nos bordes, que permitan o descanso 
e que aporten unha boa primeira impresión do lugar, convivindo co uso como aparcadoiro, 
recualificando a imaxe exterior da aldea.

1- OS PASOS DO PAN

ACCESO Á ALDEA DE CODESEDA ZONA DE LECER EN OS MUIÑOS

A segunda intervención formúlase na zona dos muíños. A través do camiño que conecta a 
aldea e os muíños chégase a un espazo arborado cunha apertura central que, a determina-
das horas do día, permite a entrada dun foco de luz valorado pola veciñanza. Neste espazo 
proponse a instalación dun círculo de asentos individuais creando un novo ESPAZO DE 
RELACIÓN PARA A COMUNIDADE. No outro lado do río existe unha área recreativa con 
mesas e os dous muíños, estes últimos incluídos no fío condutor da proposta.

Proponse a conexión destes últimos a través dun camiño empedrado do mesmo material ca 
no resto de intervencións, e a limpeza e rehabilitación das levadas. Co fin de conectar am-
bos espazos e evitar o acceso aos muíños dende a estrada, proponse a construción dunha 
pontella nun material acorde ao medio.



A agricultura convencional, entre outras cousas, baséase na creación de monocultivos que 
amenazan a biodiversidade dos ecosistemas rurais. Porén, os monocultivos enraízanse tamén 
no eido do pensamento. A diversidade é importante non só para a natureza, sinón tamén 
para as ideas.

Vanessa Trevin Pita, arqueóloga e directora das excavacións do Castro de Doade advirteunos 
o primiero día: coidado coas intervencións na paisaxe xa que o impacto pode ser negativo 
porque os habitantes do territorio poderían non sentirse identificados con elas, ainda que sexa 
para a evolución do coñocemento. Por tanto, contribuio con este texto performativo como un 
xeito de visualizar unha proposta que fracasou: o achegamento á paisaxe desde o seu patri-
monio inmaterial, realizando unha actividade de arte colaborativa titulada Banco de sementes, 
co obxetivo de procurar non pecar dun facer colonizador ou de artísta paracaídista.
 
Denomínase escrita performativa ou perfomative writing, a escrita académica postmoderna que 
a sua vez é unha forma de performance. Como sinala Yve Lomax, performative writing é 
unha forma de escrita que implica mentres explica. A escrita non é un vehículo neutral para 
contar ideas, senón un significante con dereito propio. A escrita performativa permiteme como 
artista, xuntar coñecemento e subxectividade como toma de posición dentro dun sistema –su-
postamente- obxectivo de coñecemento. Este método non é auto-indulxente, senon que é o 
lugar onde o persoal faise político e o político torna persoal. 

2- BANCO DE SEMENTES

LINUM ABRACIFOLIA RESISTENSIS

Arvense ou mala herba que mirada con bos ollos tornase medicinal. 
Híbrido resultante de un cruce artificial entre a foto desenfocada de 
unha flor de liño e unha vide imaxinada. Póren, tan real como o 
alicornio que se encontra na colección de etnomedicina exposta ao 
público na capela de recente construcción na aldea de Codeseda. 
Crece en terreos pantanosos entre a arte e a ciencia. As primeiras 
probas de laboratorio fixéronse durante o Workshop Internacional 
de Patrimonio Rural e Paisaxe levado a cabo no Museo Casa do 
Patrón en Doade, Lalín, que tivo lugar do catro o sete de maio 
de 2022.

A principal propiedade curativa do Linum Abracifolia Resistensis é 
ser antídoto natural para todo tipo de pezoña postpandémica pro-
ducida pola falta de abrazos e o exceso de un medo orfo. Aplica-
da en forma de emplasto sobre a pel transmite o comportamento 
tigmotáctico propio dos gabiáns da vide. Tomada en forma de 
infusión, mixturada con nébeda en rama, non nos deixa esquezer 
que formamos parte dun todo interrrelacionado en fráxil equilibrio, o 
monte, os animais, a xente, os virus, os lobos con pel de cordeiro, 
o daquí é os de máis alá.

Nun principio o concepto, de escrita performativa podería crear rexeitamento, por non estar-
mos familiarizados con el. Porén, debe contextualizarse este texto no acontecer do fin dos 
metarrelatos, a partir do xiro linguístico acarecido xa na metade do século pasado. Por tanto, 
todos temos algo que contar. Cada voz é lexítima da enunciación do seu discurso.

Así que, atrévome a dar outro paso nun longo camiño que temos por percorrer cara a aldea 
cosmopolita, porque sumo a miña voz ás que xa están amosando o potencial que ten para a 
sociedade a experimentación con metodoloxías máis artísticas. Deste xeito pódese visibilizar o 
sentir das persoas que habitamos o territorio, para establecer un diálogo con outras maneiras 
de facer. As estratexias colaborativas son un esforzo por intervir política e poéticamente no 
impulso ou desenvolvemento da cultura no medio rural, na procura dunha dinamización social 
e económica. 

Así, concluio con que a práctica da arte contemporánea pode funcionar como unha maneira 
de facer, ollar e escoitar, que provoca un encontro entre a arte, a cultura e o territorio; 
facilitando o diálogo e o intercambio de saberes. Esta é a ferramenta coa que contribuír 
positivamente -traballando en equipos interdisciplinares- na procura de imaxinarios que nos 
axuden a poñer en valor a riqueza da que somos partícipes. A arte pode axudar a enmarcar 
os problemas que acontecen nos lugares. Ver unha chaira ou un souto depende do noso ollar 
desde o territorio, cómo sinalou Rafael Quintía na sua conferencia: O patrimonio inmaterial 
e a construcción cultural da paisaxe. De algunha maneira este texto conecta paisaxes por 
medio dun tunel feito de palabras.

¿Qué pensaría de nós a flor do liño? Aquela que habitaba nunha fenda entre o asfalto e 
o edificio que nos albergou durante catro días.

Lucía Álvarez Borrajo 

2- BANCO DE SEMENTES



3- RECREACION DA MÁMOA DO COTO DO SANTO DA PEDRA

O Coto do Santo da Pedra, situado entorno aos 690m de altitude, é un lugar sagrado des-
de o que se divisa unha fermosa panorámica sobre o val do Deza. Na súa contorna existe 
un conxunto arqueolóxico e etnográfico no que se atopa a Pena que lle da nome, un vello 
“camiño real”, petróglifos e unha mámoa.

Estos monumentos arqueolóxicos forman parte dunha ruta arqueolóxia que conta con sina-
lización.

Sábese que as mámoas estaban recubertas frecuentemente con pedras de xisto branco, algo 
que que as dotaría dun significado de fácil lectura na paisaxe. A proposta trata de recuperar 
esa imaxe da mámoa de cara a dotala de maior visibilidade, e por tanto tamén, de maior 
importancia, mediante a semente de vexetación con pequenas flores brancas na súa superfi-
cie, de xeito que na época de floración sexa identificable en todo o seu esplendor.

María Joao Marques de Oliveira Chambel
Paulo Sergio Torres Henriques

Natalia Campos Ferro
Cecilia Varela Blanco
Vitor Castelos Perez

3- RECREACION DA MÁMOA DO COTO DO SANTO DA PEDRA



4- MELLORA DOS ACCESOS E CONTORNA DO CASTRO DE DOADE
María Joao Marques de Oliveira Chambel

Paulo Sergio Torres Henriques
Natalia Campos Ferro
Cecilia Varela Blanco
Vitor Castelos Perez

4- MELLORA DOS ACCESOS E CONTORNA DO CASTRO DE DOADE

A seguinte proposta que surxe é a creación dun pequeno espazo de acollida e descanso 
que se sitúe ao carón dos paneis informativos do castro, facilitando así a súa apreciación 
e interese. 

O proxecto consistiría nun pequeno espazo cuberto cunha zona de descanso que conteña un 
banco e unha infraestrutura de madeira no que se atope, proporcionando así tamén sombra 
ou protección, rodeado de árbores autóctonas do lugar, fomentando así a concienciación por 
protexer as especies propias da zona. 

A zona estaría pensada para días de moito sol ou mesmo para ser un refuxio en caso de mal 
tempo para a xente da zona ou visitantes, así como invitar a apreciar o patrimonio do lugar. 



5-APRENDER A TRANSITAR POLA PAISAXE; PAISAXES EN TRANSICIÓN, EN CONSTANTE CAMBIO

1- PROPOSTA DE NOVAS RUTAS

Na proposta das novas rutas que propoñemos debe primar a integración coas rutas xa
existentes (como o Camiño de Santiago) e un discurso integrador: nova sinalización na que 
se debe promocionar a intervisibilidade entre os distintos elementos do patrimonio cultural, 
especialmente dos espazos máis simbólicos e as liñas de tránsito prehistóricas: os castros 
como os grandes transformadores da paisaxe rural primitiva, a aldea de Codeseda ou o 
Santiño da Pedra.

Ruta 1: F. Catasós, C. Catasós, C. Vilanova, aldea Codeseda, castro de Doade, mámoa 
de Doade, santo da Pedra, mámoa do Santo da Pedra. 
Distancia aproximada: 13,3 km

Ruta 2: C. Sestelo, C. Soutolongo, río Asneiro, aldea Codeseda, castro de Doade.
Distancia aproximada: 9,1 km

Ruta 3: aldea Codeseda, castro de Doade, C. Lodeiro, carballeira de Barcia.
Distancia aproximada: 9,6 km

rutas E TRÁNSITOS
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2- INTERVENCIÓN NA ALDEA DE CODESEDA

As principais fortalezas da aldea de Codeseda son a súa magnífica e completa colección 
etnográfica “Casa do Patrón”, en moi bo estado de conservación e a recuperación dos traba-
llos agrícolas tradicionais como a malla e o proceso do liño. Non entanto, é preciso unificar 
os criterios de actuación na aldea e na súa contorna inmediata cunha serie de actuacións:

- A colección etnográfica, distribuída en varias pequenas construcións, contribúe a dinamizar 
a vida da aldea. Unha aldea que xa perdeu algúns dos seus valores de arquitectura popu-
lar, pero para a que a construción dunha sede nova para museo etnográfico fora dela sería 
negativo. Por tanto cómpre desenvolver un discurso museográfico con contido, integrador e 
reordenando os distintos espazos, trazando un fío condutor dende as orixes da agricultura na 
Idade do Ferro, época na que se inscribe o Castro de Doade.

- Cómpre, neste ámbito, unificar as actuacións construtivas no espazo público da aldea: 
protección e promoción dos valos e peches tradicionais, dos camiños e pavimentos da aldea, 
o mobiliario e toda a sinaléctica dos conxuntos. 

- Coidar a visión da aldea desde o exterior, reordenando as novas edificacións, a área de 
estacionamento e a recepción de visitantes. Especialmente importante é a entrada á aldea 
dende o norte, onde se concentran varios valores: a paisaxe rural, a parcelación tradicional 
con valados de chantos, e o gran castro de Doade e a súa forte implantación no territorio.  
Os valos, os prados con gandería, as sebes de codesos, as cores do liño... son valores que 
compre protexer e promover. 
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- O actual aparcadoiro debe quedar libre de construcións e os novos edificios que se nece-
siten construír, deben quedar ocultos cara a ladeira leste descendente. Existe tamén un déficit 
en aloxamento, especialmente rural: as novas propostas (Bed & Breakfast, casas rurais, 
restauración do Pazo da Mouriscada, cabañas, glamping....) deberían ofertar integración e 
colaboración nos traballos agrícolas e artesanías recuperados.

Con este fin, débese redactar un Plan Especial onde se definan as actuacións mestras, os 
obxectivos e fases de traballo, e as condicións de colaboración pública-privada posto que se 
vai actuar en ambos tipos de propiedade. Este plan servirá, ademáis, para acadar fondos e 
subvencións das distintas administracións.
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- Unha das principais actuacións suxeridas polo grupo deste traballo sería a de cambiar 
dende ambas entradas principais da aldea o actual asfaltado por algún tipo de lastro ou 
empedrado.

- Cambio de cartelería, infografías e sinaléctica variada, penduradas nas paredes e portas de 
xeito irregular e dispar por un exemplo mais acorde e unificado. De igual xeito co mobiliario 
urbano tanto de uso comunitario como privado: bancos, farois, buzóns, papeleiras, así como 
ocultamento dos contedores do lixo.

- Unificar peches e cerramentos de xardíns por materiais máis acordes ao rural substituíndo 
así aramios e redes de plástico, céspede artificial, etc… por peches de pedra da contorna, 
varandas de madeira, ou sebes que, facendo un guiño ao nome da aldea, ben poden ser 
con plantas de codeso.

- Rehabilitar os varios hórreos que observamos respectando os materiais tradicionais destas 
construcións eliminando así ladrillos, bloques de cemento e variados máis que non se co-
rresponden coa propia etnografía, así tamén as fontes do pobo, ambos moi representativos 
dunha aldea galega.

- Ofrecemos tamén a posibilidade de pasar o tipo de cultivo a PERMACULTURA (deseño 
das hortas e leiras en ecosistemas naturais diversificando e mesturando os produtos. Así 
intentamos crear unha aldea de economía e autoabastecemento. Máis plantacións de leiras 
de millo do país, trigo, centeo para poder moer e cocer, liño…así como produtos da horta 
combinados con plantas aromáticas e medicinais.

- Ante a falta de aloxamento na aldea e a escasa posibilidade de crear casas de turismo 
rural nas edificacións existentes que se atopan en estado de ruina ou abandonadas propo-
ñemos un deseño de CABANIÑAS NO MONTE, algo sinxelo, práctico e atractivo de cara 
ao turismo, que pode vir atraido polo patrimonio existente no lugar e para facer rotas de 
sendeirismo. Isto permitiría aloxar aos integrantes de xestión duns campos de traballo estivais 
que axudarían á conservación dos sendeiros, limpeza do río, e outros traballos.

- Plantar unha liña de árbores autóctonas de crecemento lento, na zona alta da aldea
seguindo os lindes das fincas que configuren o fondo escénico da aldea, funcionando como 
barreira visual que oculte o viaduto do tren de alta velocidade.
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3- O CASTRO DE DOADE COMO ELEMENTO ARTELLADOR

O castro de Doade é un asentamento da segunda Idade do Ferro situado nun outeiro
prominente que controla toda a contorna inmediata e as vías de comunicación; pero tamén  
é facilmente visible dende fóra. Conta con varias campañas de escavacións arqueolóxicas 
que sacaron á luz unha importante colección de cultura material relacionada coas actividades 
mineiras, comerciais e sobre todo agropecuarias, a base desta cultura protohistórica. E este 
debe ser o vínculo integrador coa colección etnográfica: os cultivos, as artesanías, a olería, 
o tecido do liño, a malla, a moenda, son actividades que nos vinculan á terra e a paisaxe 
desde tempos pretéritos e que se documentan no castro. 

O castro ven favorecendo visitas tanto ao xacemento como ao museo de sitio que ten dentro 
das instalacións da Casa Museo do Patrón e conta con unha nutrida cartelería explicativa 
da actividade arqueolóxica e os resultados das escavacións. Asemade promove actividades 
científicas, como as Xornadas Castrexas e a publicación de libros especializados.

A intervención proposta pasa por mellorar a súa implantación e interpretación no territorio, 
como elemento monumental e de profundo carácter transformador que está na xénese da 
propia paisaxe rural da aldea de Codeseda e da parroquia de Doade.
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Proponse, por exemplo, a mellora da definición do impoñente sistema defensivo, un dos 
valores característicos dos castros da Idade do Ferro. Isto pode conseguirse cunha actuación 
sobre o territorio inmediato, mellorando a xestión forestal/ambiental da contorna, escavando 
os foxos e definindo os parapetos e as entradas monumentais, implementando todas estas 
medidas co correspondente discurso museolóxico e gráfico.

Asemade, promovendo rutas circulares arredor do castro, vistas de fóra cara a dentro,
procurando sinalar o alcance da implantación do castro, que non se limita á croa, e a súa 
sucesión de terrazas, foxos e parapetos, no territorio. 

Unha alternativa para sinalizar os foxos, que poderían quedar abertos en puntos concretos, 
sería sinalando o seu trazado utilizando o recurso das laxas ou chantos: xa que forman 
parte da paisaxe para delimitar as parcelas, tamén poderían indicar o trazado dos foxos, o 
que melloraría a comprensión da grande obra colectiva que supón a construción dos castros 
nestas sociedades agrícolas antigas.

CONCLUSIÓNS

Estamos ante un lugar complexo, nun territorio construÍdo ao longo dos tempos, cunha enor-
me riqueza paisaxística que orixinou un rico patrimonio arqueolóxico e etnográfico no que se 
reúnen todas as compoñentes culturais desta paisaxe. Nela encontramos os vestixios castrexos 
do castro de Doade, mámoas, petróglifos e as lendas asociadas a estes elementos como a 
da Pena do Santo, e tamén os usos tradicionais da terra, o liño, a malla, o pan, que aínda 
se representan na contorna grazas ao traballo do museo da Casa do Patrón.

Durante tódolos debates e mesmo nas propostas achegadas púxéronse de manifesto os sa-
lientables valores paisaxísticos e patrimoniais do lugar, valores tanxibles e intanxibles, pero 
valores que na actualidade, e apesar dos esforzos realizados polo museo, non se están 
manifestando suficientemente.

Hoxe, a aldea perdeu unidade e coherencia, vótase a faltar a claridade que nos permita 
unha lectura de conxunto e que ao mesmo tempo facilite a accesibilidade ao patrimonio que 
atesoura.

Concluiuse que convén estructurar un plan no que se establezan os límites público-privados 
e as súas relacións co fin de crear unha sensación de lugar facilmente recoñecible e iden-
tificable na súa singularidade.

Tras o recoñecemento de todos eses valores, os traballos coincidiron en amosar tres escalas 
de aproximación ás propostas:

- Unha escala territorial correspondente á paisaxe castrexa e a súa intervisibilidade, a paisaxe
do tránsito, e tamén das rutas históricas, do camiño real, o camiño de Santiago, e as novas
rutas propostas que recuperan e explican a relación existente entre os diversos castros da
contorna, as súas lendas e a súa paisaxe.

- A escala da aldea, posta en relación co patrimonio cultural da contorna, propoñendo unha
mellora no acceso ao castro, así como a súa necesaria (ou non) musealización. Xunto coa
posta en valor do ámbito dos muiños, e asociado a eles os traballos do pan, o campo da
malla e a relación co museo.

- A escala de detalle dos materiais empregados, da lectura da aldea. Manifestouse como
necesario realizar unha relectura do espazo publico para recualificalo de xeito que permita
unha lectura coherente e de unidade, donde, a través do material empregado, en pavimentos,
valados e sinaléctica resulten lexibles aqueles espazos vencellados ao museo da Casa de
Patron, integrando ao mesmo tempo ao resto da aldea.

Suxírense para acadar resultados óptimos o emprego de materiais propios do lugar, pedra, 
madeira, e vexetación con significado na aldea, como son o liño ou os codesos.




