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PROXECTOS DE CONSERVACIÓN
E POSTA EN VALOR

1. Actuacións de escavación,
conservación e posta en valor
en xacementos arqueolóxicos
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O presente texto recolle os resultados preliminares dos
traballos desenvolvidos no Castro de Monte da Chan,

A Chan de Monte Güimil ou Castro de Sete Fontes
(GA36002004), entre os meses de xuño e agosto de 2007.

Os traballos de enquisa etnográfica confirmaron que o
topónimo Castro de Sete Fontes non é o correcto para refe-
rirse ao xacemento. O castro é coñecido como Monte da
Chan, ou directamente A Chan, que será o topónimo que
usaremos para referirnos a este.

O proxecto é consecuencia do interese xurdido desde o
concello de Barro para promover a recuperación patrimonial
do xacemento. Con tal motivo, o concello asinou un acordo
marco de colaboración co Laboratorio de Patrimonio, Pa-
leoambiente e Paisaxe da USC (Unidade Asociada ao CSIC a
través do IEGPS).

A intervención proposta pretendía acadar unha mellor
caracterización da complexidade estratigráfica e do estado de
conservación do sitio. O castro foi obxecto de múltiples e
fondas alteracións, que desvirtuaron moito a súa percepción e
que afectaron o estado de conservación dos elementos sote-
rrados (afectado por pistas, unha capela na parte alta…).

Unha das finalidades que se perseguía con esta primeira
fase de intervención era precisamente definir en detalle o
grao de alteración diferencial de varias áreas do xacemento
e, conseguintemente, o potencial que ofrecían para un proxec-
to orientado á recuperación patrimonial e posta en valor do
sitio.

O castro de Monte da Chan localízase no lugar de Güimil,
parroquia de San Martiño de Agudelo, concello de Barro
(Pontevedra). Atópase catalogado pola DXPC baixo o topó-
nimo A Chan de Monte Güimil e localízase nas coordenadas:
UTM (X) 527812 // UTM (Y) 4708286.

O xacemento localízase nunha dorsal de estribación (con
dirección N-S) que sae da divisoria do monte de Castrove,
situado na península do Salnés. O castro localízase no cumio
dun monte con orientación E-W, cara á depresión meridiana
e cunha cota máxima de 247 m.

As dimensións do xacemento e mais algúns dos materiais
ata o de agora recuperados nel permitían formular a hipótese
de que estamos ante un dos grandes poboados que se desen-
volven na área meridional castrexa nas épocas finais da ocu-
pación dos castros.

Vista do xacemento desde o SW.
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Os traballos desenvolvidos consistiron na apertura de nove
sondaxes valorativas, prospección do contorno do xacemen-
to, prospección magnética mediante gradiómetro de protóns
e un levantamento planimétrico. A continuación, faremos
unicamente un resumo dos resultados dos traballos de esca-
vación.

RESUMO DOS RESULTADOS

A modo de resumo xeral, podemos dicir que nos atopa-
mos ante un poboado cun único nivel de ocupación (nos
sectores escavados ata o momento), que se remonta ao cam-
bio de era, no que se define como a fase III da cultura
castrexa.

Os sectores de traballo podemos dividilos entre as son-
daxes da parte alta do xacemento (terrazas W e S e mais a
sondaxe do parapeto) e as sondaxes extramuros (nas zonas
chás localizadas no cuadrante NW).

Os resultados indícannos que, na parte superior do castro,
atopamos evidencias que nos amosan claramente un espazo
de índole habitacional (na parte W), no que se identificaron
dúas cabanas, unha delas de carácter doméstico, con lareira,
olas de cociña con feluxe..., a outra que probablemente tamén
sexa de carácter habitacional (aínda que na superficie escava-
da non foi atopada a lareira) e unha serie de estruturas cons-
truídas en materiais perecedoiros que poderían responder a
estancias anexas relacionadas con dependencias de almace-
naxe, para estabulación do gando...

Por outra banda, na terraza S do xacemento identificamos
igualmente restos de construcións, aínda que conservadas a
nivel de cimentación e situadas nos límites das UR, o que
dificulta a interpretación deste espazo. A pesar de todo, as
evidencias amósannos un espazo construído que sofre dife-
rentes modificacións (tramos de muros desmontados, recheos

de nivelación, buratos de poste selados...), do que non pode-
mos aventurar a posible funcionalidade deste, pero no que se
identificaron evidencias de actividades cotiás (restos de fo-
gueiras, de grellas, de ósos...).

Polo que respecta ás estruturas defensivas, unicamente foi
escavado un dos parapetos e un foxo que non presentan a
monumentalidade característica dos xacementos deste perío-
do, pero debemos ter en conta que este sistema defensivo
aínda está composto por un novo foxo e unha nova muralla,
o que lle concedería maior monumentalidade ao conxunto.

E finalmente, polo que se refire ás sondaxes extramuros,
os resultados proporcionados non foron os esperados, non se
identificaron estruturas que nos indicasen unha ocupación
externa á croa.

De todos os xeitos, cabe a posibilidade de que nos atope-
mos ante unha serie de espazos parcelados dedicados a acti-
vidades agrícolas ou gandeiras que non deixan evidencias no
rexistro arqueolóxico.

SÍNTESE DOS MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

O castro de Monte da Chan presenta un importante
conxunto, moi homoxéneo desde o punto de vista da cerámi-
ca e acorde cos materiais líticos e os metais.

O conxunto cerámico é moi homoxéneo desde o punto
de vista das producións, tipos e cronoloxía. Con base na
cerámica, o asentamento presenta o seu momento principal
de actividade no cambio de era, concretamente entre o 60 a.
C. e o 14 d. C., atendendo ás cronoloxías que marcan a
Haltern 70 e a sigillata itálica, e parece especialmente intensa
a súa actividade durante o reinado de Augusto.

Estes datos achegados polas cerámicas de importación
son referendados polas cerámicas indíxenas, típicas do Ferro
Final (fase III da cultura castrexa), nas que o restrinximento e

Vista das cabanas da terraza W.
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a estandarización de tipos se xeneralizan no NW, predomi-
nando formas dedicadas á almacenaxe e á cociña e desapare-
cendo formas anteriores de posible función ritual ou social.

VALORACIÓN E CONCLUSIÓNS

Á hora de facer unha valoración, debemos analizar en
conxunto os resultados proporcionados polas sondaxes e unha
serie de factores que nos permitirán concretar dunha maneira
máis precisa as conclusións da intervención realizada.

En primeiro lugar, a localización de Monte da Chan, que
ocupan un outeiro destacado na paisaxe, no que parecen
primar máis os criterios estratéxicos fronte aos subsitenciais,
máis característicos de períodos anteriores.

A localización do castro parece responder claramente a
funcións de control das vías de tránsito, xa que o xacemento
se localiza ao pé da depresión meridiana (vía de tránsito
natural de sur a norte), que é por onde discorre a Vía XIX.

Esta localización proporciónalle un ampla visibilidade,
sobre todo a longa distancia, que lle permite un dominio
visual da entrada da ría de Arousa e dun pequeno tramo da
desembocadura do río Ulla. Este sería un factor importante,
se temos en conta que o Ulla é un dos dous ríos con máis
quilómetros navegables, polo que exercerían un control visual
sobre unha importante vía de comunicación e transporte.

A abundante presenza de materiais cerámicos de importa-
ción, de diferentes zonas do mediterráneo (materiais itálicos,
ebusitanos, da bética…) parecen indicarnos claramente que
Monte da Chan se atopa integrado nun circuíto comercial
amplo e que podería desenvolver un papel como posible lugar
central e de distribución de materiais cara ao interior.

Asemade, o gran tamaño do poboado, entre 5-6 Ha, per-
mítenos pensar que tivo unha función como lugar central a
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partir do cal poderían distribuírse de maneira equidistante
unha serie de castros máis pequenos, que poderían indicarnos
unha certa estruturación territorial. A curta distancia, ao SE,
de Monte da Chan atópase o castro de Monte Redondo (máis
orientado caro ao val de Areal) e, cara ao NW, igualmente a
escasa distancia atópase O Castelo, xacemento no que se
atoparon materiais castrexos, romanos e medievais, que apun-
tan a unha ocupación coetánea á de Monte da Chan (está
orientado cara ao val de Valiñas e cun dominio visual que se
complementaría co deste).

Así pois, valorando en conxunto todos estes factores, a
cronoloxía relativa que nos proporcionan os materiais cerámi-
cos, podemos concluír que nos atopamos ante un dos gran-
des poboados que se desenvolven na área meridional castrexa
nas épocas finais da ocupación dos castros, un oppidum.
Outro dato importante que corrobora esta hipótese é a loca-
lización nos anos 90 dunha cabeza pétrea, xa que a estatuaria
castrexa xorde nesta última fase da Idade do Ferro.

Estariamos, pois, ante un poboado que, a teor dos datos
proporcionados pola escavación, xorde arredor do século I a.
C., cunha finalidade estratéxica moi clara e que en principio
sería abandonado arredor do século I d. C. A pesar de todo,
non é descartable que noutras partes do xacemento poida
haber ocupacións anteriores ao século I a. C.




