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Hay en la ría de Arousa, frente a la villa marinera 
de Rianxo, una pequeña punta conocida por el 
Neixón, en cuya proximidad batida por el mar en 
tres de sus lados, existe un ingente montón de 
tierrra, piedras y valvas de moluscos al que de-
signan, sin duda, por su aspecto de parapeto, 
con el nombre de Castro Pequeño, y a alguna 
distancia hacia el interior se ve un recinto circular 
fortificado con terraplenes al que se llama Castro 
Grande. Pues bien, el Castro Pequeno tiene el 
mérito de ser la única estación arqueológica que 
nos refleja la primera época de la invasión Sefe, 
y que nos ofrece un complejo en que cosas traí-
das por dichos invasores se mezclan con las que 
son propias de los antiguos habitantes Oestrim-
nios. 

(F. López Cuevillas 1953: 41). 

ANTECEDENTES 
A actuación arqueolóxica plantexada no presente 
proxecto xurde como consecuencia directa da proposta 
do Excmo. Concello de Boiro para organizar un campo 
de traballo no conxunto arqueolóxico de Os Castros de 
O Neixón, emprazado en terreos de titularidade munici-
pal. Esta iniciativa encauzouse mediante a firma dun 
convenio (22 de maio de 2003) entre a citada institución 
e a Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado da 
Xunta de Galicia, co gallo de incluír este campo de tra-
ballo de temática arqueolóxica na oferta xeral da Cam-
paña Verán 2003 contando co asesoramento técnico do 
Laboratorio de Arqueoloxía do Instituto de Estudios Ga-
legos Padre Sarmiento. 

Neste marco xeral a actividade defínese coma un 
campo de traballo de ámbito nacional e modalidade ar-

queolóxica (Aula de Arqueoloxía) que abrangue a inter-
vención arqueolóxica, escavación e consolidación de 
ruínas e restos exhumados do castro de Neixón (Xunta 
2003: 11) a levar a cabo en dúas quincenas consecuti-
vas (16-30 de xullo e 1-15 de agosto de 2003). 

Con esta iniciativa as institucións implicadas precu-
ran continuar coa potenciación e posta en valor deste 
espazo arqueolóxico, recuperado recentemente coa re-
habilitación das estruturas exhumadas en O Castro Pe-
queno e coa construción do Centro Arqueolóxico do 
Barbanza. Neste senso o campo de traballo concebiuse 
como verdadeiro eixo vertebrador dunha estratexia de 
promoción do turismo cultural e do desenvolvemento 
sustentable desta zona de Boiro, que busca converter 
este espazo arqueolóxico en polo de atración turística e 
referente do Patrimonio Cultural da bisbarra do Barban-
za. 

Neste contexto cobra senso o desenvolvemento des-
ta actuación arqueolóxica, concebida coma un primeiro 
paso na recuperación, dentro da área arqueolóxica cita-
da, do xacemento de O Castro Grande, no que se teñen 
levado a cabo nos tres últimos decenios sondaxes ar-
queolóxicas en diferente zonas da súa croa. Asemade 
cómpre suliñar o alto grao de alteración que presenta 
este xacemento, afectado pola apertura de pistas e dife-
rentes labores de recheo e aterrazamento [Lámina 1]. 

Con este obxectivo xenérico a actuación que se pre-
sentou propoñía o desenvolvemento de cinco tipos de 
actividades 

• Adecuación: como actuación preliminar levaráse 
a cabo, baixo control arqueolóxico, o desbroce 
da superficie que ocupa a croa do castro, para 
seguidamente identifica-las catas e sondaxes 
realizadas nas intervencións precedentes. Trala 
súa localización procederáse á súa limpeza e re-
escavación. 
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Resumo 
Esta memoria recolle os resultados da intervención arqueolóxica des-
envolta no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) no verán de 
2003, no marco do campo de traballo interautonómico realizado no 
marco da Campaña de Verán 2003 da Xunta de Galicia. A interven-
ción centrouse no estudo do xacemento do Castro Grande, coa reali-
zación da planimetría deste espazo arqueolóxico, de sondaxes arque-
olóxicas e maila apertura de dous sectores de escavación, co gallo de 
valora-la potencialidade do interior deste recinto fortificado e plantexa-
la estratexia máis axeitada para afrontar actuacións de futuro. Por 
outra banda, a  actuación complementouse cun labor continuo de di-
fusión e divulgación cos participantes do campo  traballo. 

 

Resumen 
Esta memoria recoge los resultados de la intervención arqueológica 
desarrollada en el Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) en el 
verano de 2003, en el marco del campo de trabajo interautonómico 
realizado en el marco de la Campaña de Verano 2003 de la Xunta de 
Galicia. La intervención se centró en el estudio del yacimiento del 
Castro Grande, con la realización de la planimetría de este espacio 
arqueológico, de sondeos arqueológicos y la apertura de dos sectores 
de excavación, con el objetivo de valorar la potencialidad del interior 
de este recinto fortificado y plantear la estrategia más apropiada para 
afrontar actuaciones de futuro. Por otro lado, la actuación se comple-
mentó con un trabajo continuo de difusión y divulgación con los parti-
cipantes del campo de trabajo. 

 

Palabras Chave 
Idade do Ferro, castros, campo de traballo, Arqueoloxía da Paisaxe, 
difusión e divulgación, posta en valor 

 

Palabras Clave 
Edad del Hierro, castros, campo de trabajo, Arqueología del Paisaje, 
difusión y divulgación, puesta en valor 
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• Documentación: levantamento topográfico con 
estación total para obter unha planimetría de de-
talle do xacemento (inexistente até o momento) e 
na que se incluirá a xeoreferenciación das inter-
vencións arqueolóxicas anteriores. 

• Investigación: a este nivel a finalidade primor-
dial era a caracterización formal do xacemento 
de O Castro Grande para tentar contextualiza-los 
escasos datos dos que dispomos na actualidade 
e esbozar un modelo interpretativo sobre o 
xurdimento, evolución, cronoloxía e funcionalida-
de deste poboado fortificado, así como a interre-
lación deste xacemento co veciño Castro Peque-
no, de cronoloxía aparentemente máis temperá. 
A este respecto plantexamos unha escavación 
en área da zona aparentemente máis fértil con-
servada até o momento, e maila apertura de 
sondaxes valorativas no espazo no que hipoteti-
camente se empraza o acceso orixinal ó interior 
do recinto amurallado. 

• Formación e divulgación: o campo de traballo 
preséntase coma o marco máis axeitado para 
encetar un labor de difusión durante a duración 
do mesmo, concebindo o xacemento coma un 
espazo social aberto ó público, con visitas guia-
das polos participantes que amosarán a pro-
blemática da Arqueoloxía como disciplina, o tra-
ballo de campo, etc... 

• Consolidación de estruturas: en función dos 
resultados da intervención arqueolóxica plan-
texaráse a posteriori a estratexia máis convinte 
no referido á conservación dos restos arquitectó-
nicos exhumados. 

 

Figura 1. Panorámica da Punta de Neixón dende o W. 

DESCRICIÓN DO XACEMENTO 
O xacemento de O Castro Grande de O Neixón localí-
zase na parroquia de S. Vicente de Cespón (Boiro, A 
Coruña) na área setentrional dunha pequena península 
coñecida como Punta de O Neixón que se presenta co-
ma un fito visual na paisaxe conformada pola pequena 
baía de Beluso. Este emprazamento costeiro condicio-
nou no momento da súa construción tanto a morfoloxía 
do xacemento como a disposición do sistema defensivo. 

A inexistencia dunha planimetría precisa e detallada 
así como as diferentes alteracións sufridas polo xace-
mento impiden unha exacta caracterización da morfolox-
ía do castro. En liñas xerais, presenta un recinto de 
planta lixeiramente oval cun diámetro de 95 m no eixo 
N-S e duns 105 m no eixo E-W, defendido por un para-
peto de terra que acada na cara N-NW unha altura 
máxima de 7 m e unha anchura duns 5 m. O foxo peri-
metral disposto ó pé desta estrutura atópase moi altera-
do, sobre toda na zona noroccidental, xa que por el de-
corría un antigo camiño de carro que en dirección S-N 
conducía ó Castro Pequeno de O Neixón. 

Segundo a descrición feita por Cuevillas e Bouza 
Brey (1927: 76-8) na década de 1920 aínda se conser-
vaban restos dun socalco de xisto que sustentaba o pa-
rapeto térreo da croa e que foi utilizado como canteira 
polos veciños da aldea de Nine para ergueren muros de 
cachotería. Asemade no croquis feito por estes investi-
gadores déixase constancia da existencia dun segundo 
parapeto de 7 m de alto e 2 de anchura que protexe  a 
cara occidental do castro e vai diminuíndo de potencia 
cara ó S e mailo E até desaparecer por completo no NE. 

A fotografía do voo americano amosa unha meiran-
de complexidade estrutural do xacemento, como así o 
rexistraron na fotointerpretación recollida na Lámina 2 
os arqueológos da empresa Terra Arqueos S. L. encar-
gados do proxecto de adecuación de O Castro Peque-
no. A este respecto, a zona chaira que se extende 
entrámbolosdous castros cara ó SE, e actualmente ocu-
pada por un piñeiral, podería ter conformado un segun-
do recinto anexo á croa. Por outra banda é bastante 
probable que o acceso á croa se ubicase no SW, onde 
se localiza unha clara fenda no parapeto que parece ter 
sido reaproveitada polo camiño antigo empregado para 
acceder á acrópole polos veciños que tiñan alí propie-
dades. 

No tocante á historia das investigacións sobre O 
Castro Grande cómpre suliñar que a primeira interven-
ción arqueolóxica desenvolta foi levada a cabo por Cue-
villas e Bouza Brey na década de 1920 mediante a aper-
tura de duas zanxas esproratorias, atopando soilo ca-
chotes imitantes ós da superficie, moitas tégulas e pou-
cos anacos cerámicos cáseque todos feitos a mau, lisos 
e de tipo castrexo e soilo un, de coor avermellado, sen 
polido nen barniz, con siñás da roda do oleiro (1926: 
78). A localización en superficie de anacos de muíños 
circulares e de tégulas e ímbrices, así como a morfolox-
ía totalmente artificializada do xacemento, levou a estes 
autores a esboza-la hipótese de que se trataba dun po-
boado de nova pranta, dunha citania con elementos de 
romanización, froito do traslado de poboación de O Cas-
tro Pequeno nun momento impreciso da 2ª Idade do Fe-
rro. 
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Figura 2. Vista xeral dende o porto de Rianxo da Punta 
de Neixón 

Posteriormente, na década de 1970, F. Acuña Cas-
troviejo, cun equipo formado por membros do Departa-
mento de Arqueoloxía da Universidade de Santiago, 
realizou sucesivas campañas anuais de escavacións na 
área arqueolóxica de Os Castros de O Neixón. Dos re-
sultados destas intervencións unicamente coñecemos 
unha breve síntese da escavación de 1973 en O Castro 
Pequeno (Acuña, 1976), mentres que da escavación 
realizada en O Castro Grande só documentamos unha 
referencia indirecta na obra de síntese de J. Naveiro so-
bre o comercio en Galicia na Antigüidade: [en O Castro 
Grande] los vertidos de ánfora son absolutamente domi-
nantes, habiéndose localizado extensas capas de ties-
tos que superan en casos los 40 cm de potencia (infor-
mación inédita de F. Acuña sobre la campaña de 1976) 
(Naveiro 1991: 151, np. 5). 

 

Figura 3. Estruturas consolidadas no Castro Pequeno. 

Esta referencia probablemente se refira á cata aber-
ta na zona meridional da croa, ó pé do parapeto, que 
aínda se conserva na actualidade colmatada intencio-
nadamente con material de recheo e xeotéxtil. Nesta 
ampla cuadrícula localizárase unha estrutura circular de 
pedra con abundante material cerámico, sobre todo 
ánfora e algún fragmento de Sigillata Hispánica (Naveiro 
1991: 240). 

Do material ergolóxico documentado nestas inter-
vencións unicamente contamos con estudos centrados 
na análise formal da cerámica exhumada (Rey 1990-91, 

1996; Rey e Soto 2002). Estes traballos poñen de mani-
festo o notable avance tecnolóxico e grao de especiali-
zación (pastas cerámicas mellor depuradas e de textu-
ras máis finas) acadado na cadea operativa cerámica 
polos habitantes de O Castro Grande, xacemento sen-
lleiro dentro da alcumada área alfareira das Rías Baixas. 
Asemade esta investigación contextualiza o xacemento 
na 2ª Idade do Ferro aínda que a presenza dalgúns ma-
teriais apuntarían unha ocupación serodia deica o 100 d. 
C. aproximadamente. 

Na década de 1980 fixéronse sondaxes valorativas 
na cara E do parapeto da muralla que circunda a croa 
que permitiron documentar a existencia dun paramento 
de pedra no interior do parapeto. 

Finalmente os traballos de adecuación da área ar-
queolóxica de Os Castros de O Neixón desenvoltos por 
Terra Arqueos S.L. nestes últimos anos tamén contribuí-
ron a unha mellor caracterización do xacemento de O 
Castro Grande levándose a cabo sondaxes na zona oc-
cidental da croa, os cales serán incluídos na escavación 
en área plantexada no presente proxecto de interven-
ción arqueolóxica. 

PROBLEMÁTICA ARQUEOLÓXICA E 

HIPÓTESE DE TRABALLO 
Dende o noso punto de vista, a problemática arque-
olóxica de Os Castros de O Neixón vén dada en grande 
medida pola súa propia consideración como obxecto de 
estudo máis que pola súa propia natureza como entida-
de arqueolóxica. Neste senso, constátase claramente un 
proceso arqueográfico mitificador que converteu estes 
dous xacementos nun verdadeiro fósil director da cultura 
castrexa. 

Para encetar esta crítica historiográfica resulta perti-
nente a cita que encabeza estas liñas. F. López Cuevi-
llas, dende os presupostos histórico-culturais, elaborou 
a súa síntese sobre a Idade do Ferro do NW tomando 
como base as súas escavacións en Castro Grande e 
Castro Pequeno que a súa vez foran o alicerce empírico 
da que vén sendo considerada coma a primeira obra 
científica da Arqueoloxía galega: Os Oestrimnios, os 
Saefes e a Ofiolatría en Galiza (Bouza Brey e López 
Cuevillas 1929). Na segunda parte desta obra (“Os Sae-
fes”: 85-121) os autores expoñen unha hipótese segun-
do a cal o complexo cultural castrexo se concibe coma o 
resultado da fusión de, por unha banda, unha tradición 
indíxena (representada polos Oestrimnios das fontes 
clásicas) e, por outra banda, da aportación cultural cen-
troeuropea produto dunha hipotética invasión céltica do 
NW a finais do s. VI a. C. personificada nos Saefes. 
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Figura 4. Perfil estratigráfico do Castro Pequeno (Cuevi-
llas e Bouza Brey 1926-27: 9). 

Neste contexto, partindo duns presupostos teórico-
metodolóxicos (historicismo cultural) e ideolóxicos (na-
cionalismo orgánico-historicista de influencia alemana) 
moi concretos, conciben a cultura protohistórica galega 
coma un ente individualizado (oposto ó mundo ibérico e 
aniquilado polo romanismo asoballador e triunfante) 
marcado por un particularismo localista que se manifes-
ta, segundo eles, nas características sobranceiras que 
presentan os diferentes eidos da súa cultura material. A 
este respecto O Neixón Pequeno sería o paradigma da 
1ª Idade do Ferro galaica:  

Representa a camada central do Castro Pequeno do 
Neixón unha fase interesantísima da nosa protohistoria, 
a fase inizal da nosa Edade do Ferro no istante mesmo 
qu’as novas formas vidas do centro da Europa, coinci-
den coas arcaicas chegadas outrora da Bretaña por 
mor das aitivas relazós que levaron dende a Galiza ao 
W. da Francia o coñocimento do bronce e trouxeron en 
troques os tipos de machados de talón e d’alvado. Re-
presenta tamén o momento en qu’a invasón céltiga 
emprincipiaba a percorrer en terra galega insinuando 
xa na industria novos gustos e novos procedimentos. 
Representa a entrada na Galiza d’unha vizosa savia 
cultural, qu’aportou ao noso acerbo elementos precio-
sos da caraiterizazón e que deixou na nosa ialma co-
lectiva un forte ronsel (Bouza Brey e López Cuevillas 
1926: 60-1). 

Con todo isto queremos remarca-lo feito de que toda 
esta producción historiográfica xurdida no seo do Semi-
nario de Estudios Galegos non só sentou o basamento 
para futuros traballos, senón que, por unha banda, miti-
ficou O Castro Pequeno do Neixón converténdoo en 
xacemento fetiche e palimpsesto da cultura castrexa, e 
por outra condicionou calquera tentativa de aproxima-
ción á Idade do Ferro, fosilizando unha serie de tópicos 
que se mantiveron até hoxendía como o proceso de pe-
trificación da arquitetura doméstica ou o indixenismo da 
forma circular (Fernández Posse 1998: 75-9; Ayán 2001: 
144). 

 

 

Figura 5. Algúns obxectos da escavación de 1925 (Cue-
villas e Bouza Brey 1926-27: 6, 33). 

A segunda fase neste proceso mitificador desenvól-
vese na década de 1970 coas intervencións realizadas 
polo Departamento de Arqueoloxía da USC coa colabo-
ración inicial e mestrado de F. Bouza Brey. Cremos que 
se deu un clarísimo continuismo teórico-metodolóxico 
nesta segunda xeira (malia o marcado anticeltismo desa 
nova xeración de arqueólogos que seguían bebendo 
das mesmas fontes) que veu reafirmar o carácter ca-
rismático de O Castro Pequeno. O achádego dun aryba-
los de vidro púnico policromado (entre 600/400 a. C) e o 
rexistro da sustitución de estruturas endebles por cons-
trucións en pedra reforzaron aínda máis a importancia 
deste sitio arqueolóxico, evidencia material dos contac-
tos indíxenas co Mediterráneo Oriental (Romero Masiá 
1976: 9) fenómeno que suporá un acicate no proceso de 
formación da cultura castrexa. 

A partires de aquí O Castro Pequeno, a pesares da 
inconcebible ausencia de datos publicados e da restric-
ción tácita para a consulta dos materiais exhumados, 
gañou un grao cualitativo máis na súa traxectoria histo-
riográfica pasando a ser cita inexcusable á hora de levar 
a cabo tentativas de periodizacións sobre a Idade do 
Ferro do NW, ó carón doutros xacementos aparente-
mente coetáneos moito mellor coñecidos actualmente 
como Penalba, As Croas ou Torroso. 
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Figura 6. Pranta dos sectores escavados no Castro Pe-
queno en 1973 (Acuña Castroviejo 1976: 328). 

Este carácter mítico da Punta de O Neixón que vi-
mos de reseñar tivo as súas consecuencias negativas 
como foi un amplo conxunto de intervencións sucesivas 
e inconexas unhas doutras que, non só non acadaron 
unha caracterización arqueolóxica (dende posiciona-
mentos teórico-metodolóxicos minimamente actualiza-
dos), senón que incluso incrementaron o grao de altera-
ción dos xacementos. É chamativo que a día de hoxe, 
despois de campañas e campañas, escavacións en área 
e sondaxes, aínda non contemos cunha planimetría de 
detalle que permita contextualizar futuras intervencións 
arqueolóxicas. 

Esta traxectoria condiciona notablemente o presente 
e o futuro da área de actuación marcada para o presen-
te proxecto de intervención arqueolóxica: O Castro 
Grande de O Neixón. A nivel de investigación básica 
contamos cunha notable limitación sobre o coñecemen-
to deste xacemento. A visión tradicional interpreta este 
poboado coma un asentamento ex novo cunha ocupa-
ción longa que abrangue entre o 400 a. C. e o 100 d. C 
e no que tería unha grandísima importancia o papel 
xogado polos contactos comerciais vía marítima. Esta 
variable foi tida en tanta consideración que algún autor 
chega a plantexa-la posibilidade de que O Neixón Gran-
de parece un desembarcadero de ánforas más que un 
poblado (Rey 1996: 188) en contraposición a Neixón 
Pequeno, xacemento da 1ª Idade do Ferro con notables 
vestixios de produción metalúrxica. 

A priori cremos que se pode plantexar como hipóte-
se de traballo realista a posibilidade de que O Castro 
Grande sexa un deses castros costeiros –emprazados 
en illas, pequenas penínsulas ou promontorios- que in-
zan o litoral das Rías Baixas e se desenvolven notable-
mente na 2ª Idade do Ferro a instancias dos contactos 
cos comerciantes mediterráneos. Este proceso, que se 
daría entre o século IV a.C. -med./fin. século II a. C ca-
racterizaríase nidiamente (Naveiro 1991: 149-51) polo 
control púnico do tráfico atlántico a través de elementos 
gaditanos, levándose a cabo intercambios puntuais 
(vaixelas finas e outros productos de luxo), pero con cer-
ta regularidade, nas zonas costeiras máis accesibles e 
tramos inferiores dos ríos máis importantes. 

 

Figura 7. Cerámicas castrexas exhumadas no Castro 
Grande (Rey 1992: CXCVI). 

A este respecto O Castro Grande presenta un em-
prazamento óptimo, con potenciais zonas para fondea-
deiro e embarcadoiro, e fontes e arroios próximos para o 
suministro de auga. Segundo J. Naveiro non se pode 
determinar con claridade a funicionalidade dalgúns des-
tes castros marítimos xa que puideron ser portos de 
apoio da navegación de cabotaxe ou verdadeiros e acti-
vos portos comerciais imbricados no intercambio e re-
distribución tanto do excedentes comarcais como dos 
produtos foráneos. En verbas do autor citado: Otros cas-
tros con capacidad portuaria, como Neixón o Baroña, 
muestran productos de importación desde esta fase 
temprana, s. IV-II a. C., pero sus características –
marcado contexto indígena- y situación, parecen indicar 
una participación más pasiva en el tráfico. La función 
portuaria de estos asentamientos queda confirmada du-
rante los s. I a. C y I d. C., por los importantes depósitos 
de ánforas localizados en los suelos de ocupación de 
los mismos yacimientos (Naveiro 1991: 151). 

Dentro deste contexto, O Castro Grande semella 
formar parte dun amplo conxunto de castros prerroma-
nos das Rías Baixas que xurden nesa fase media do 
castrexo e que se abandonan ou –como parece ser o 
caso- se transfoman en asentamentos doutro tipo ó lon-
go do cambio de era. Este proceso explicaría o último 
nivel de ocupación aparentemente documentado nas 
intervencións dos 70 así como o impacto romanizador 
na cultura material exhumada. 

Quedaría por discerni-la verdadeira cronoloxía1 do 
asentamento, concreta-la súa funcionalidade así como a 

                                                           
1 No mesmo contexto xeográfico contamos co xacemento de O 
Achadizo (Cabo de Cruz, Boiro), castro próximo a Neixón 
Grande que foi escavado recentemente (Rubinos et al. 1999) 

 



Memoria Técnica 

relación existente co Castro Pequeno, xa que non resul-
ta doado pensar que ese espazo abandonado como lu-
gar de habitación non fose amortizado dalgún xeito du-
rante a ocupación do poboado fortificado de O Castro 
Grande. 

 

Figura 8. Castros escavados na zona: 1. Baroña (Calo e 
Soeiro 1986); 2. Porto Baixo; 3. O Achadizo (Rubinos et 
al. 1999); 4. Os Castros de Neixón; 5. Torres de Oeste; 
6. castro de Alobre (Bouza Brey 1956); 7. A Lanzada 
(Suárez e Fariña 1990). 

FUNDAMENTACIÓN DO PROXECTO DE 

CAMPO DE TRABALLO 
Xurxo M. Ayán Vila 
Mª del M. Bóveda López 

A difusión e divulgación do 
coñecemento arqueolóxico 
Este proxecto materializa a perspectiva arqueolóxica 
asumida pola noso Laboratorio, levando á prática unha 
estratexia de investigación que defende o artellamento 
de proxectos arqueolóxicos plantexados como progra-

                                                                                           
fornecendo unha serie de datacións radiocarbónicas que amo-
san unha longa perduración deste asentamento. De feito, o 
principal nivel de ocupación documéntase entre os séculos VII-
II a. C. (calibrado). Tendo en conta a proximidade espacial, as 
coincidencias no emprazamento e aparentemente na cultura 
material, non é improbable inferir -partindo desta analoxía- que 
O Castro Grande poida obedecer ós mesmos parámetros no 
tocante á súa evolución como poboado. Para contrastar esta 
hipótese plantexaremos unha sistemática toma de mostras pa-
ra datacións radiocarbónicas na intervención a desenvoltar 
neste proxecto. 

mas de Xestión Integral do Patrimonio, nos que o coñe-
cemento xerado pola disciplina arqueolóxica revirta na 
sociedade mediante a súa revalorización e divulgación 
(Criado 1996, 1996a, Criado e González 1994, Gonzá-
lez 2000, 2000a). 

Dende esta óptica a Arqueoloxía vén sendo unha 
disciplina, unha prática social no presente, que tenta in-
terpretar, a través dos vestixios da cultura material, os 
procesos socioculturais de construción da realidade no 
pasado. Estes restos materiais son pisadas do pasado 
(rexistro arqueolóxico) e bens culturais que cómpre 
xestionar hoxendía (Patrimonio Cultural). O papel dos 
arqueólogos no contexto actual de mercantilización das 
reliquias do pasado (Industria Cultural) é dotar de senti-
do histórico e significado ó obxecto arqueolóxico-
reliquia-produto para así xerar coñecemento e satisface-
las demandas sociais sobre o Patrimonio Cultural: cons-
truír, reconstruír e deconstruí-la memoria social a través 
do Patrimonio Cultural (Criado 2001, 2002). 

 

Figura 9. Os participantes do campo de traballo nunha 
visita guiada ó dolmen de Argalo (Noia) 

Cómpre destacar que a Arqueoloxía tradicional ape-
nas tratou o problema da difusión social do coñecemen-
to histórico. Deste xeito, por exemplo, as intervencións 
en xacementos arqueolóxicos limitáronse ó desenvol-
vemento de campañas de escavación, cuns resultados –
raramente publicados- que só trascenderon en círculos 
de especialistas e profesionais. Polo tanto, convértense 
en proxectos subsidiarios á propia sociedade que para-
doxicamente é o axente que os financia na meirande 
parte das ocasións. 

Esta circunstancia pódese relacionar cunha perspec-
tiva excesivamente academicista que obvia a natureza e 
función social dunha disciplina humanística como é a 
Arqueoloxía. Todo isto explica que se teña marxinado -
de maneira inconsciente a miúdo- o traballo co produto 
sociocultural da investigación arqueolóxica por antono-
masia: o Patrimonio Arqueolóxico. Este enfoque ten sido 
predominante na investigación protohistórica no noso 
país, limitando considerablemente a rendibilización en 
termos patrimoniais da información aportada polas inter-
vencións arqueolóxicas en castros. Aínda que contamos 
cun bo número de xacementos que foron obxecto de 
escavacións en área, apenas se avanzaron iniciativas 
que incidan na posta en valor e difusión deste tipo de 
poboados fortificados.  

Tentando superar esta inercia, e partindo dos presu-
postos subliñados e de experiencias de posta en valor 
precedentes levadas adiante polo noso equipo de traba-
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llo (Bóveda 2002, Ayán et al. 2002) encetamos agora 
unha intervención arqueolóxica dura como é unha esca-
vación en área, nun xacemento protohistórico emblemá-
tico, no marco dun proxecto de campo de traballo, emi-
nentemente formativo e divulgativo. 

 

Figura 10. O contacto co Patrimonio Etnográfico: visita 
ao muíño de marés de Muros. 

Dentro deste contexto, para nós a área arqueolóxica 
de O Neixón é un monumento do pasado con grande 
significación social no presente, un elemento represen-
tativo dentro da paisaxe cultural da ría de Arousa e un 
atractivo turístico cun valor patrimonial incrementado 
pola construcción ó seu pé do Centro Arqueolóxico do 
Barbanza. Esta triple circunstancia conleva un enorme 
potencial para plantexar un campo de traballo con xoves 
como marco ideal para encetar un proxecto arqueolóxi-
co de intervención amplo na precura de dotar de sentido 
histórico, valorar e divulgar este emblemático xacemen-
to arqueolóxico. 

Potencialidade dun campo de 
traballo en Arqueoloxía 
En Galicia contamos con recentes experiencias de cam-
pos de traballo de temática arqueolóxica, como o 
proxecto de rendibilización socio-cultural de Penedos do 
Castro no concello de Nogueira de Ramuín (1999) ou o 
levado a cabo no Castro das Hortas nas Illas Cíes 
(2002), ámbolosdous executados pola empresa Anthro-
pos cuns resultados excelentes como o amosan as en-
quisas de avaliación dos participantes (García Valdeiras 
2003). Estas iniciativas inciden nunha liña compartida 
por numerosos profesionais arqueólogos como é a im-
plicación activa en proxectos arqueolóxicos que revirtan 
no desenvolvemento local e na concienciación dos dife-
rentes sectores poboacionais encol da necesidade de 
coñecer, protexer e divulga-lo Patrimonio Cultural. 

 

Figura 11. Obradoiro de arenoglifos. 

Para acadar estes obxectivos, a animación sociocul-
tural presentáse coma unha ferramenta perfectamente 
axeitada. De feito considérase coma un estímulo mental, 
físico, emotivo, que nun intre determinado incentiva ás 
persoas a iniciar unha manchea de experiencias que lles 
permiten expandirse, expresa-la súa personalidade e 
desenvolver un sentimento de pertenza a unha comuni-
dade ou grupo, sobre o que exercer certa influencia. 
Neste eido desenvolveríase a experiencia a levar a cabo 
na nosa proposta para campos de traballo. 

Precúrase descubrir en grupo verdadeiros intereses, 
necesidades e problemas do entorno físico, social e cul-
tural (o desenvolvemento como fenómeno de interde-
pendencia), como punto de partida para unha transfor-
mación de valores, actitudes e comportamentos que im-
piden unha convivencia intercultural nunha sociedade en 
continuo conflicto multicultural. Queremos crear espazos 
abertos ó diálogo, á tolerancia, á creatividade individual 
e colectiva aproveitando o sentido lúdico do traballo vo-
luntario no encontro entre as diferencias individuais e 
culturais. 

Sendo os Campos de Traballo un lugar de formación 
a través do ambiente e o Patrimonio Cultural, no que 
conviven individuos de diferentes lugares para mellora-
la forma actual de enfoca-la visión da vida en común de 
tódalas razas, sexos, relixións, filosofías, etc., propoñe-
mos un campo de traballo de Arqueoloxía no que tóda-
las actividades estean dirixidas á cooperación. Partindo 
da idea de que a cooperación non significa que todos 
sexamos iguais, que ninguén destaque en nada e que 
todos fagámo-lo mesmo, senón que polo contrario na 
raigame mesma da cooperación está a diversidade, o 
respecto pola diferencia..., cada persoa pode fornece-la 
súa especificidade e o resto enriquecerse dela. 

Como sinalabamos anteriormente, a Arqueoloxía 
vén sendo aquela disciplina da investigación histórica 
que se encarga de estudar e interpreta-lo valor e sentido 
que posúen as pegadas que as sociedades do pasado 
levan deixado no medio. Hoxe a Arqueoloxía achéganos 
a outros modos de vida distintos ós nosos actuais. Des-
de ela trátase de coñece-lo xeito de vida de sociedades 
con outros medios e formas de produción económica e 
outros tipos de organización social distintas ás actuais 
do mundo occidental.  

Deste xeito, aínda que poida parecer insignificante, 
pois as sociedades que estudia a Arqueoloxía son so-
ciedades xa desaparecidas, resulta de grande interese 
hoxendía xa que permite relativiza-lo modo de vida pre-
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sente e facer pensar ó individuo de hoxe que o seu xeito 
de vida non é, nin o único, nin o mellor dos posibles 
senón que, máis alá de el e aínda antes, houbo outros 
modos moi distintos que permitiron o desenvolvemento 
da Humanidade. 

 

Figura 12. Obradoiro de cerámica castrexa. 

Perante o etnocentrismo dominante en moitos secto-
res da sociedade occidental, fronte á intolerancia cultu-
ral e social, de costas ó individualismo imperante, o dis-
curso arqueolóxico, organizado e ilustrado ós cidadáns, 
permite achegarnos a aqueles homes e mulleres que 
sendo humanos coma nós, desenvolveron a súa Huma-
nidade baixo xeitos de vida distintos ó noso. Ó 
achegármonos a outros homes do pasado achégasenos 
tamén a outros homes e modos de vida presentes distin-
tos ó noso. 

Dende esta óptica non precuramos levar adiante un 
proxecto de escavación aqueolóxica convencional, 
senón amosar dentro do campo de traballo, o proceso 
de investigación do pasado, as técnicas e metodoloxía 
de intervención sobre os seus restos materiais, recupe-
rar unha reliquia do pasado nun espazo social e cultural 
no presente exposto ás experiencias e interpretacións 
persoais tanto dos participantes como dos visitantes. 

OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN 

Obxectivos do campo de traballo en 
Arqueoloxía 
Dende o noso punto de vista a participación nun campo 
de traballo en Arqueoloxía debe implicar máis beneficios 
á comunidade que os derivados directamente do traballo 
dos participantes. A investigación e maila xestión arque-
olóxica xera unha serie de coñecementos e novos pun-
tos de vista dende os que comprende-lo pasado e inclu-
so o presente que poden poñerse en coñecemento da 
sociedade. Os campos de traballo desta xorne poden 
axudar neste senso.  

Pretendemos posibilitar que os participantes teñan 
un certo coñecemento dos problemas que necesita re-
solve-la investigación e maila Xestión do Patrimonio Ar-
queolóxico, que consideren a xestión dos bens arque-
olóxicos coma unha posibilidade de desenvolvemento 
non só cultural, senón económica e social. De xeito pa-
rello, dende o coñecemento doutras formas pretéritas de 

aproveitamento do medio e convivencia social como o 
vivido polas comunidades da Idade do Ferro do NW, 
podemos fornecer novos puntos de vista dende os que 
valora-lo noso marco social e ambiental actual cun mei-
rande grao de relatividade, así como ofrecer novas cha-
ves para a lectura activa das paisaxes humanizadas. 

Concretamos a continuación estes obxectivos 
xenéricos. 

 

Figura 13. Participación dos voluntarios nos traballos de 
escavación no Castro Grande. 

Arqueolóxicos 
A finalidade sobranceira é que mentres os participantes 
no Campo cumpren os obxectivos seguintes, poidamos 
ó longo deste proxecto escavar primeiro e consolidar 
despois os restos existentes no xacemento para trans-
formar a área arqueolóxica de O Neixón nun espazo non 
só visitable (que en certa medida xa o é) senón que dote 
de sentido co seu rexistro arqueolóxico á aula didáctica 
emprazada ó seu carón. 

• Considera-lo Patrimonio Arqueolóxico coma me-
dio para o coñecemento do pasado e mailo pre-
sente, así como da rede de relacións entre home 
e medio, e entre home e cultura. 

• Ser conscientes de que cada parcela de coñe-
cemento arqueolóxico é útil na medida na que 
poidamos integrar na globalidade de cada cultura 
deica o presente. 

• Ter coñecemento dos anceios e métodos do co-
ñecemento arqueolóxicos hoxendía: os plan-
texamentos hipotéticos como guía da investiga-
ción.  

• Contempla-la escavación como ferramenta de 
contrastación dos suliñados plantexamentos 
hipotéticos. 

• Tomar contacto con técnicas sinxelas de escava-
ción, conservación e rexistro de materiais.  

• Valora-lo obxecto arqueolóxico como integrante 
dun contexto cultural máis amplo, ó non poderen 
explicarse axeitadamente como obxecto aillado. 

• Na mesma liña, considerar que os xacementos 
arqueolóxicos só se poden explicar e compren-
der axeitadamente como integrantes dun máis 
amplo contexto espacial, a paisaxe na que se 
emprazan. 
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Figura 14. Visita ao petroglifo de Laxe das Rodas (Mu-
ros). 

Extraarqueolóxicos 
O propósito dunha experiencia deste estilo vén sendo 
incrementa-la comprensión e convivencia intercultural 
combinando reflexión e ación na prática diaria para tra-
ballar contra a xenofobia, o racismo e maila exclusión, 
tentando incentiva-lo respecto por, para e co outro/a. 

Deste xeito precúrase acada-los seguintes obxecti-
vos xerais vencellados intimamente coa natureza dos 
campos de traballo:  

• Supera-los estereotipos, os prexuízos e evita-la 
discriminación que exercemos sobre persoas di-
ferentes a nós. 

• Provocar un clima axeitado para que se inicie un 
proceso de coñecemento e confianza no que se 
profundizará ó longo de todo o campo de traba-
llo. 

• Posibilitar unha experiencia de ocio e tempo libre 
plenamente gratificante e motivadora. 

• Fomenta-la adquisición de novos coñecementos 
e destrezas no que se refire ó medio ambiente e 
o Patrimonio Cultural, o entorno natural e rural, 
desenvolvendo actividades máis respectuosas e 
coherentes co medio. 

• Potencia-la participación, a cooperación e maila 
sociabilidade como valores persoais básicos da 
convivencia na vertebración dunha sociedade 
máis xusta e solidaria. 

• Primar actividades que só sexan posibles dende 
o traballo en grupo e maila cooperación. 

• Crear espazos abertos ó diálogo e convivencia, a 
través de dinámicas que favorezan a expresión e 
comunicación grupal. 

• Evitar actividades que se contrapoñan ó espírito 
de non violencia e de cooperación característicos 
dos campos de traballo: actitudes autoritarias, 
connotacións belicistas ou agresivas, exercicio 
de actividades competitivas, etc. 

• Favorece-la coeducación, a aprendizaxe intelec-
tual e todas aquelas propostas que supoñan a 
superación de calquera forma de marxinación. 

• Estimula-la creatividade, a expresión nas súas 
múltiples formas e técnicas de traballo manual 
como recursos básicos de desenvolvemento e 
satisfación persoal nos/as participantes. 

 

Figura 15. Visita á estación rupestre de A Ferradura (Os 
Chaos de Amoeiro, Ourense) 

• Promover situacións de aprendizaxe de técnicas 
e habilidades artesanais, especialmente as que 
poidan adquirirse directamente das xentes do 
ámbito rural e dos/as propios/as participantes. 

• Anima-las propostas que supoñan experiencias 
de carácter artístico ou de recoñecemento do va-
lor estético das cousas. 

• Valora-lo que os/as participantes sexan capaces 
de facer coas súas propias mans e co seu esfor-
zo. 

• Promover iniciativas que supoñan a libre expre-
sión dos/as participantes: corporal, música, 
plástica, gráfica ou audiovisual. 

• Volver dotar de significado á paisaxe, facendo 
unha lectura activa dos seus atributos. 

• Aprender a considera-la paisaxe como contedor 
e expresión da cultura, e do home, o seu prota-
gonista. 

• Ve-la paisaxe coma unha realidade global, non 
limitada a aqueles elementos de meirande valor 
estético ou natural; a paisaxe como totalidade do 
espacio (urbán, rural, inculto...) 

 

Figura 16. Visita ó oppidum de San cibrán de Lás 
(Punxín, San Amaro, Ourense). 

• Concebi-las culturas como realidade anterior e 
allea ás fronteiras actuais. 

• Considera-la historia como un conxunto de cultu-
ras en comunicación, non de realidades separa-
das e independentes. 
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• Obter unha visión non evolucionista nin liñal das 
culturas. 

• Esixencia de descompartimenta-los diferentes 
episodios prehistóricos e históricos. 

• Valora-lo Patrimonio Arqueolóxico coma un po-
tencial factor de desenvolvemento económico e 
cultural. 

• Coñece-los rasgos principais das condicións de 
conservación e ameazas que soportan a cotío os 
elementos do Patrimonio Arqueolóxico galego. 

• Pensar no Patrimonio Arqueolóxico como nun re-
curso que nos pertence a todos, o coidado e 
promoción do cal todos debemos ser garantes. 

• Enxuíza-la nosa actitude cara ó medio a partires 
do coñecemento de formas de aproveitamento e 
percepción do medio distintas ás actuais. 

• Os participantes deberán considera-lo medio na-
tural coma o conxunto de toda a superficie terres-
tre, e non só aquelas parcelas acotadas para a 
súa conservación e visita (parques, espazos pro-
texidos). 

 

Figura 17. Interación coa comunidade local. Participa-
ción na Romaría de Neixón (agosto de 2003) 

Obxectivos da intervención 
arqueolóxica 
Como apuntabamos anteriormente no proxecto de inter-
vención arqueolóxica definíranse catro obxectivos esen-
ciais, vencellados ós diferentes tipos de traballos desen-
voltos: adecuación, documentación, investigación e con-
servación. 

• Adecuación: plantexouse unha actuación que 
permitise por unha banda garanti-la preservación 
do xacemento e por outra maximiza-lo seu po-
tencial como elemento patrimonial visitable. Des-
te xeito, tralo proxecto de recuperación levado a 
cabo en época recente –o cal incluía sinaléctica 
no entorno inmediato- o castro amosaba unha 
abondosa vexetación que impedía a visibilización 
das estruturas existentes e dificultaba o percorri-
do circulatorio polo interior da croa. Deste xeito 
considerouse como medida imprescindible ence-
ta-lo desbroce do xacemento baixo control ar-
queolóxico como primeira medida dunha ade-
cuación puntual que debe ser complementada 

coa aplicación de herbicidas non agresivos e 
maila execución de rozas sucesivas ó longo do 
ano. 

• Documentación: considerouse prioritario como 
paso previo ó desenvolvemento de novas inter-
vencións arqueolóxicas no castro, tentar palia-lo 
paradóxico baldeiro arqueolóxico deste xace-
mento cunha definición e caracterización exhaus-
tiva da súa morfoloxía mediante a elaboración 
dunha planimetría de detalle a partir do levanta-
mento topográfico. Esta ferramenta serviría de 
base para esbozar unha metahistoria do castro 
como obxecto de estudo arqueolóxico definindo 
en pranta a impronta das diferentes intervencións 
arqueolóxicas desenvoltas neste espazo ó longo 
do século XX (gabias valorativas, sondaxes e es-
cavación en área). 

 

Figura 18. Panorámica da ría de Arousa e a Punta de 
Neixón dende o castro Barbudo. 

• Investigación: o terceiro punto importante é es-
comenzar cos traballos que nun futuro próximo 
permitan amplia-lo número e variedade de argu-
mentos espositivos e visitables do xacemento, is-
to é, amplia-la superficie de estruturas escavadas 
e consolidadas, de xeito que se poida palia-la 
imaxe aparentemente descontextualizada que 
ofrece agora mesmo O Castro Grande de O 
Neixón. Para isto, e partindo das sondaxes e re-
sultados das campañas de escavación desenvol-
vidas nos anos 80 e 90, propónse a realización 
dunha escavación en área na zona de meirande 
potencial no poboado. Dado que o interior do 
xacemento semella ter sido bastante danado por 
procesos históricos modernos, semella que a 
parte con maior potencialidade e interese podía 
se-la ubicada na cara NW da croa, á dereita do 
camiño que cruza a croa en dirección S. A po-
tencial información que podería fornecer este 
sector serviría para complementa-los datos pro-
cedentes da reescavación da área intervida en 
1976 emprazada no outro extremo do recinto. 
Con estas actuacións precuráse contrasta-las 
hipóteses esbozadas anteriormente sobre a orixe 
e evolución do poboado, establecidas fundamen-
talmente a partires do estudo tipolóxico dos ma-
teriais. 

• Conservación: a reescavación da área intervida 
en 1976 tiña como obxectivo senlleiro a exhuma-
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ción da estrutura circular composta por un muro 
de mampostería de xisto de considerables di-
mensións e a definición do seu entorno inmediato 
con vistas á súa posible consolidación e restitu-
ción para deixar visitable toda esa superficie par-
tindo do modelo seguido coas estruturas pétreas 
do Castro Pequeno. 

 

Figura 19. A punta de Neixón no voo americano da 
década de 1950. 

METODOLOXÍA E PLANO PUNTUAL DE 

TRABALLO 
Como vimos repetindo ó longo deste proxecto, nesta 
primera campaña preténdese a recuperación integral do 
xacemento seguindo unha secuencia operativa que 
abrangue actuacións de adecuación (desbroce), ex-
humación e consolidación das estruturas exhumadas en 
intervencións precedentes (vivenda circular na cara S. 
da croa), documentación (planimetría) e investigación 
(escavación en área). 

Actuación biótica 
A roza será realizada por persoal do concello mediante 
medios manuais ou con maquinaria lixeira, en ningún 
caso se empregará maquinaria pesada que puidese de-
teriora-lo xacemento. A broza resultante será trasladada 
cara ó exterior do castro con tractores provistos de re-
molque. 

A pesares de que no castro non se aprecian grandes 
tocóns será necesario aplicar un tratamento puntual ós 
tocóns máis grosos de piñeiral co obxecto de retrasa-lo 
seu novo crecemento e deste xeito permiti-lo progreso 
do céspede subxacente. 

 

Figura 20. Traballos de roza e limpeza previos á esca-
vación arqueolóxica no Castro Grande. 

Elaboración dunha planimetría de 
detalle do xacemento 
A pesares dos traballos de escavación previos non exis-
te unha planimetría do xacemento, polo que previamen-
te á realización do campo de traballo pretendemos reali-
za-lo traballo de campo necesario a tal efecto. Esta ac-
tuación abrangue diferentes obxectivos: 

• Realización dunha planimetría con coordeadas 
absolutas con precisión centimétrica. 

• Realización dun modelo dixital do terreo para uti-
lizar posteriormente en reconstrucións 3D. 

• Encaixa-lo parcelario na planimetría xeral do 
xacemento. 

 

Figura 21. Croquis do Castro Grande (López Cuevillas e 
Bouza Brey 1926-27: 77). 

Para a realización desta planimetría tomaránse unha 
serie de referencias con GPS diferencial de precisión 
centimétrica; para a continuación levar a cabo a toma de 
datos con estación total topográfica. Tamén se docu-
mentarán graficamente as estruturas e sondaxes prece-
dentes co obxecto de encaixalas na planimetría xeral do 
xacemento. 
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Sondaxes valorativas (Sector 01) 
Tralo desbroce da superficie da croa e nas dúas sema-
nas anteriores ó comezo do campo de traballo o equipo 
técnico procederá ó acondicionamento da superficie na 
que se ubicará o sector 01 da escavación en área 
proxectada [Láminas 3 e 6]. Esta zona correspóndese 
coa área NW da croa, na parcela extendida entre o ca-
miño que a cruza e o parapeto da muralla. Este terreo 
semella presentar unha meirande potencialidade dende 
o punto de vista arqueolóxico como o amosan os resul-
tados das sondaxes efectuadas recentemente por Terra 
Arqueos S.L. 

A nosa intención é exhumar esas sondaxes e toma-
las como referencia para enceta-lo cuadriculado da área 
de traballo do sector 01, subdividíndoo en 16 unidades 
de rexistro de 2x2 m. En liñas xerais contamos coa 
apertura dun sector de 8 x 8 m, aínda que quedará su-
peditado ás limitacións de tempo, ó ritmo de traballo e 
maila potencia estratigráfica existente. 

O equipo técnico levará a cabo a escavación de tres 
destas unidades de rexistro con anterioridade ó campo 
de traballo para valora-la potencialidade arqueolóxica da 
área e deixar á vista uns perfís que amosen a secuencia 
estratigráfica e sirva de guía ós rapaces ó inicio dos la-
bores de escavación durante o campo de traballo. 

 

Figura 22. Ubicación do sector 01. Vista xeral antes do 
inicio dos traballos. 

Escavación en área (Sector 02) 
Durante o campo de traballo abordarémo-la reescava-
ción dunha calicata de considerables dimensións aberta 
nunha intervención precedente desenvolta nos anos 70 
na que se documentou unha estrutura circular de muros 
de cachotería con abundante ánfora como material er-
golóxico asociado. Esta estrutura cubriuse de xeotéxtil e 
dunha camada de recheo [Láminas 3 e 5]. 
Consideramos que resulta necesario aborda-la reesca-
vación desta estrutura, tanto dende un punto de vista 
arqueolóxico (caracterización axeitada da historia do 
xacemento) coma patrimonial (adecuación de elementos 
visitables). 

Unha vez se desbroce a zona procederemos á iden-
tificación dos límites da cata para a súa posterior xeore-
ferenciación na nova planimetría. Sobre esta antiga área 
intervida ubicarémo-lo sector 02 co obxectivo de retira-
las camadas de recheo e exhumar completamente a es-
trutura cicular e facer unha diagnose do seu estado de 

conservación. Despois da limpeza dos perfís orixinais da 
cata plantexamos ampliala para precurar identificar al-
gunha estrutura de natureza arqueolóxica asociada á 
mesma. 

 

Figura 23. Ubicación do sector 02, onde se abriron cali-
catas Wheeler nas intervencións dos anos 70. Vista cara 
ó SE. 

Localización do acceso á croa 
En función do desenvolvemento do campo de traballo e 
do tempo investido nos dous sectores anteriormente su-
liñados plantexamos unha terceira área de actuación 
destinada a localiza-lo posible acceso orixinal ó interior 
da croa do castro, o cal semella corresponderse cunha 
rampa que fende o parapeto na súa cara SW, reaprovei-
tada por un antigo camiño de acceso ó recinto. A este 
respecto abriremos unha calicata de extensión aínda por 
determinar (posiblemente de  4x4 m) [Lámina 7]. 

Rexistro da información 
En relación coa información que se pode documentar 
nas sondaxes arqueolóxicas podémola dividir en tres 
grupos esenciais de elementos: 
1. Información estratigráfica2. 
2. Rexistro de materiais3. 
3. Rexistro de mostras4. 

                                                           
2 A metodoloxía utilizada seguirá as convencións desenvoltas 
nunha publicación do Laboratorio de Arqueoloxía do IEGPS: C. 
Parcero, F. Méndez, R. Blanco (1999): El registro de la infor-
mación en intervenciones arqueológicas. CAPA 9. USC: San-
tiago de Compostela. 
3 A metodoloxía utilizada seguirá as convencións desenvoltas 
nunha publicación do Laboratorio de Arqueoloxía do IEGPS: I. 
Cobas, M.P. Prieto (1998): Criterios y convenciones para la 
gestión y el tratamiento de la cultura material mueble. CAPA 7. 
USC: Santiago de Compostela. 
4 C. Parcero, F. Méndez, R. Blanco (1999): El registro de la in-
formación en intervenciones arqueológicas. CAPA 9. USC: 
Santiago de Compostela. 



Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2003. 17 

RESULTADOS 

Cuestións xerais 
Os traballos desenvolvéronse no prazo estipulado no 
correspondente proxecto de actuación, isto é, 2 meses, 
entre o 1 de xullo e o 26 de agosto de 2003, seguindo a 
secuencia operativa e o programa de intervención ar-
queolóxica plantexado previamente. Deste xeito o equi-
po arqueolóxico levou a cabo o control do desbroce do 
xacemento e a delimitación en pranta das sondaxes an-
tigas para a continuación aborda-lo levantamento to-
pográfico [Lámina 3]. A este respecto a elaboración da 
planimetría subcontratouse finalmente á empresa 
GEOTOP S.L. quen realizou o traballo seguindo as no-
sas directrices e criterios de actuación. 

No proxecto aqueolóxico considerabámo-la apertura 
na croa do castro de até tres sectores de escavación en 
área, sempre tendo en conta as limitacións de tempo e 
mailos condicionantes que conleva o desenvolvemento 
dun campo de traballo destas características (persoal 
non cualificado, traballo a tempo parcial, etc...). Final-
mente só se abriron os sectores 01 (calicata de 16 x 8 
m) e 02 (reescavación da intervención de 1976) des-
cartándose polo tanto o sector 03 que tiña como obxec-
tivo sondea-lo posible acceso á croa polo SW [Lámina 
3]. 

Ambolodous sectores escaváronse totalmente a 
man. As escombreiras-dispuxéronse provisionalmente ó 
carón do sector 01 e ó pé da cara S do parapeto da croa 
a rentes do camiño que cruza o xacemento en direción 
NW-SE, sendo evacuadas periodicamente cunha retro-
pala e máis un dumper autocargante. Este proceso 
mecánico de movemento do volume de terra extraído 
permitiu minimiza-lo seu impacto visual, axiliza-los tra-
ballos de escavación e impedI-la conformación dunha 
escombreira dentro da área de proteción do xacemento 
xa que a terra se empregou para labores de aterraza-
mento no campo de fútbol emprazado ó NE do Centro 
de Intepretación Arqueolóxico do Barbanza, suficiente-
mente alonxado do xacemento arqueolóxico. 

Cómpre sinalar que unha vez rematados os traballos 
procedeuse ó selado provisional do sector 01 onde non 
deu tempo a finaliza-las escavacións. Para esta actua-
ción seguíronse as directrices vixentes no eido da res-
tauración para este tipo de casos, empregando un mate-
rial xeotéxtil como cobertura de toda área sobre á que 
se recheou con varias camadas de area de canteira. 

Pola súa banda o sector 02 deixouse á vista de xeito 
provisional ó garantírnola súa correcta preservación, co 
gallo de elaborar un proxecto de restitución dos restos 
exhumados para a súa posta en valor. 

A escavación arqueolóxica levouse a cabo correc-
tamente sen incidencias salientables dentro do marco 
establecido polo convenio firmado polas instancias im-
plicadas no proxecto. Así o Excmo Concello de Boiro 
levou a cabo o desbroce do xacemento e aportou todo o 
material necesario para o desenvolvemento do traballo 
(veículos e equipamento) mentres que pola súa banda a 
Consellería de Familia se fixo cargo dos gastos de 
alonxamento e manutención no campamento xuvenil de 
Espiñeira. 

Finalmente é subliñable a función importantísima 
realizada polo Centro Arqueolóxico de Barbanza e mailo 
equipo encargado da súa xestión, xa que a pranta baixa 
do edificio -concebida no seu día para futuras interven-
cións arqueolóxicas deste estilo- foi empregada como 
almacén, laboratorio e base de operacións non só para 
o traballo de gabinete (tratamento informático, sistemati-
zación da información, lavado e siglado de cerámica) 
senón tamén para a realización das propias actividades 
do campo (obradoiros, charlas, etc...). 

 

Figura 24. O Centro Arqueolóxico de Barbanza serviu de 
marco e apoio para as actividades formativas do campo 
de traballo. 

Actuacións de adecuación 
Levouse a cabo o control arqueolóxico da limpeza da 
vexetación que cubría todo o xacemento. Esta actuación 
fíxose con desbrozadoras manuais sendo necesaria a 
utilización de medios mecánicos (tractores e remolques) 
para a evacuación das ramaxes [Lámina 4]. Asemade, 
unha vez limpa a superficie da croa, procedeuse ó bali-
zado das sondaxes arqueolóxicas previas localizadas 
dentro do recinto así como á identificación da escom-
breira da intervención de 1976, emprazada ó E do sec-
tor 02. Este amoreamento de terra e cascallo foi des-
mantelado para proceder á apertura da citada área de 
traballo. 

Actuacións de documentación. 
Planimetría 
Procedeuse á toma de datos de campo para a realiza-
ción do levantamento fotogramétrico do castro. Utilizan-
do como orixe dos traballos os vértices da rede xeodési-
ca (Fontebecha, 12050) e Xiabre, 15247) implantáronse 
9 vértices ou bases, determinadas con tecnoloxía 
G.P.S., que, á súa vez serviron para encadra-las poligo-
nais na zona obxecto do levantamento. Estas bases im-
plantáronse no terreo con cravos de aceiro incrustado e 
fitos feno para a súa correcta identificación e para que 
sirvan de referencia en futuras intervencións. 

A realización do levantamento taquimétrico de deta-
lle levouse a cabo dende as bases de replanteo, toman-
do por radiación distanciométrica tódolos puntos que 
permiten definir unha perfecta configuarción do terreo. 
Os datos topográficos tomáronse con densidade sufi-
ciente para debuxa-los planos a escala 1/200 e con cur-
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vas de nivel cada 0.25 m, e calculáronse utilizando o 
mesmo sistema de coordenadas de todo o conxunto, 
para posteriormente seren procesados co programa 
MDT que xenera un modelo dixital do terreo e a partires 
del realízase o curvado. 

Cabe subliñar que, dado o sistema empregado, o re-
sultado final é perfectamente correlacionable co resto da 
documentación derivada da intervención. 

 

Figura 25. Recorte da planimetría de detalle do Castro 
Grande realizada na campaña de 2003. 

Actuacións de investigación 
A partir do plano de traballo inicial e buscando satisfacer 
os obxectivos plantexados traballouse en dous sectores 
diferentes do recinto superior do xacemento [Lámina 8]: 
o sector 01 abriuse perto do parapeto da muralla no ex-
tremo NW da croa onde no seu día se fixeron sondaxes 
valorativas que amosaron certa potencia estratigráfica e 
nos que se documentou un nivel de derrubo. Pola súa 
banda o sector 02 amoldouse nun inicio á superficie que 
abrangueu a intervención de 1976 de aí a súa forma po-
ligonal en pranta que non se corresponde coa malla de 
unidades de rexistro de cuadrículas de 4 x 4 plantexada 
por nós como marco desta e futuras intervencións no 
xacemento. 

Sector 01 
A zona na que se procedeu á apertura deste sector de 
escavación presenta unha suave pendente en dirección 
NE-SW. Neste senso era predecible que se incrementa-
se a potencia estratigráfica no entorno inmediato ó pa-
rapeto W seguindo a lóxica dos procesos de arrastre e 
postdeposicionais. De feito, a rentes do camiño que 
bordea a zona pola súa cara oriental obsérvase a inexis-
tencia dun solo propiamente dito, agromando o xabre en 
diferentes puntos desta vía de tránsito. Por outra banda 

é reseñable o feito de que esta zona albergou até época 
recente unha escombreira de terra de considerables di-
mensións que alterou notablemente todo este espazo no 
que aínda se conservaba unha acumulación de pedras e 
de terra. 

 

Figura 26. Delimitación en pranta dunha sondaxe antiga 
de 3x3 m. 

Durante o desbroce documentáronse en pranta as 
improntas de varias sondaxes arqueolóxicas previas que 
probablemente sexan as que aportaron no seu día os 
datos sobre a existencia dun nivel de derrubo no subso-
lo. 

A intervención consistiu na apertura dun sector ini-
cial de 8 x 8 m [Lámina 10] no que se procedeu a facer 
unha sondaxe de 1 x 1 na esquina SW para acadar 
unha referencia válida sobre a posible potencia estra-
tigráfica da zona. Esta sondaxe amosou a existencia 
dunha sondaxe arqueolóxica previa non identificada en 
superficie. Ésta consistiu nunha cuadrícula de 3 x 3 m 
na que se baixou até os 60 cm de profundidade sendo 
selada ó documentaren un nivel de derrubo de pedras 
de xisto [Lámina 11]. 

 

Figura 27. Vista xeral do sector 01 durante a escava-
ción. Vista cara ó S. 

Esta referencia serviunos de base para reorienta-la 
intervención xa que, ó observarmos que este derrubo se 
emprazaba directamente baixo a capa vexetal, proce-
deuse ó decapado do horizonte A exhumándose o cita-
do depósito pétreo (UENEI01015). 
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Figura 28. Depósito de derrubo de pedras de xisto 
(UE015) na base da sondaxe antiga. Detalle cara ó E. 

A escavación da capa vexetal amosou un cultivo in-
tensivo da zona con varios niveis de roza e abundante 
material moderno. O decapado deste estrato deixou ó 
descuberto nesta cuadrícula inicial de 8 x 8 m a presen-
cia de dous grupos estratigráficos ben definidos: 

• GENEI01002: constituído polo citado nivel de de-
rrubo que se extende por toda a metade S do 
sector cunha orientación en pranta SE-NW se-
guindo a liña da pendente e incrementadndo a 
súa potencia á medida que se achega ó parapeto 
da muralla. Entre as pedras de xisto se docu-
mentou abundante material arqueolóxico (anacos 
de ánfora, fragmentos de muíños, cun notable 
grao de buzamento que evidenciaba os procesos 
de arrastre que tiveron lugar nesta zona). 

• GENEI01003: na metade N do sector, directa-
mente debaixo da capa vexetal, exhumáronse 
tres alineacións de pedras de xisto que se co-
rresponden coa cimentación dunha posible estru-
tura circular totalmente desmantelada. Asemade 
é significativa a concentración de materiais aso-
ciados a esta estrutura como escouras de bron-
ce, cerámica indíxena e ánfora romana Haltern 
70. 

 

Figura 29. Vista xeral do derrubo UE015, cara ó E. 

Estas dúas concentracións de posibles estruturas 
con materiais asociados, claramente diferenciadas, na 
metade N e S da cata [Lámina 12] aconsellou unha am-
pliación a ámbolosdous lados do sector para proceder a 
súa definición en pranta. A citada ampliación definiu fi-
nalmente un sector de escavación de 16 x 8 m [Láminas 
9 e 13]. No extremo N definiuse a UE012 que pecha por 

ese lado a posible estrutura GENEI01002, documentán-
dose no perfil NE a existencia doutra sondaxe previa 
tapada con plástico negro. Por outra banda viuse clara-
mente como estas unidades estratigráficas conforman a 
primeira fiada –en parte derrubada- dunha cimentación 
encaixada no xabre. Nesta zona aparece o xabre direc-
tamente debaixo da capa vexetal. 

 

Figura 30. Ampliación cara ó S do sector 01. 

Na ampliación cara ó S definiuse en pranta a son-
daxe arqueolóxica previa procedéndose a súa reesca-
vación. A potencia estratigráfica do escavado acada na 
cara W os 80 cm de potencia documentándose un hori-
zonte B conformado por un depósito de terra marrón cla-
ra debaixo do cal aparece un nivel de terra marrón máis 
escura no que se ubica o derrubo documentado. 

 

Figura 31. Meta de muíño circular formando parte do 
derrubo UE015. 

Os traballos continuaron coa retirada do derrubo co 
obxectivo de identificar as posibles estruturas orixinais. 
Esta actuación non estivo exenta de complicacións de-
bido á propia morfoloxía e características do xisto como 
material construtivo e á considerable potencia do de-
pósito. Na fase final da escavación comezaron a definir-
se dous muros de cachotería [Lámina 15] nos que se 
rexistra unha clara superposición dámbalasdúas estrutu-
ras, ás que se asocia claramente material romano, in-
cluso de época tardía. 

Ó non ter rematada a escavación neste sector pro-
cedeuse ó selado de toda área cun xeotéxtil e varias 
capas de area de canteira para garanti-las súa correcta 
preservación cara a intervención do vindeiro ano [Lámi-
na 17]. 
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Figura 32. Vista xeral cara ó S do derrubo UE015 defi-
nido en pranta. 

 

Figura 33. Muro que comeza a definirse coa retirada do 
depósito de derrubo UE015. Vista ó NE. 

Sector 02 
Esta segunda zona de actuación plantexouse co obxec-
tivo primordial de proceder á reescavación da área que 
abranguera a intervención de 1976 dirixida por Fernan-
do Acuña Castroviejo e da que se carece de información 
publicada. Só coñecemos os datos aportados pola em-
presa Terra Arqueos S.L. na súa intervención recente de 
adecuación da zona na que procederon á extensión dun 
xeotéxtil para protexer un muro de mampostería semi-
circular.  

A secuencia operativa seguida partiu da necesidade 
de amoldarse á citada escavación previa de aí que non 
se axustase á malla de rexistro definida por nós para 
aborda-las escavación en área do xacemento. 

En primeiro lugar procedeuse ó desbroce da zona o 
que permitiu definir en pranta a impronta dunha serie de 
cuadrículas de 4 x 4 m así como identifica-la escombrei-
ra da citada intervención [Lámina 20]. A este respecto 
marcouse unha área de actuación que englobaba toda a 
zona afectada pola escavación precedente. 

 

Figura 34. Reescavación das cuadrículas Wheeler dos 
anos 70 no sector 02. Detalle cara ó S. 

A segunda fase do traballo consistiu na eliminación 
do recheo da zona, na reescavación do interior das 
cuadrículas que se conservaban, na eliminación dos 
muros testigo e na exhumación du muro de cachotería 
semicircular documentado en 1976 [Lámina 21]. 

Unha vez definida a área de escavación puidemos 
caracterizar os procesos postdeposicionais e mailo no-
table grao de alteración de toda a zona debido en parte 
a afecións modernas e á citada intervención dos anos 
setenta. A anterior actuación arqueolóxica escavou 
tódolos depósitos existentes no interior do muro de ca-
chotería UENEI01017 non documentándose ningún ni-
vel arqueolóxico fértil. Asemade toda a cara occidental 
da área atópase totalmente arrasada deixándose á vista 
o horizonte mineral por debaixo da capa vexetal. 

 

Figura 35. Muro semicircular cuberto con xeotéxtil. 

Nembargantes a escavación de 1976 non baixou 
nalgunhas cuadrículas até o horizonte mineral o que 
permitiu documentar a existencia dunha serie de estru-
turas arqueolóxicas significativas: 

• Identificación dunha zanxa de cimentación 
(UENEI01022) e dous buratos de poste escava-
dos no xabre (UENEI01023 e UENEI01024) 
[Lámina 24] ó carón do perfil N da área de esca-
vación delimitada na presente actuación arque-
olóxica. Podería corresponderse cunha estrutura 
erguida con materiais perecedoiros anterior ou 
coetánea ó período de ocupación da estrutura 
UENEI01017. 

• Documentación dun arranque de muro semicircu-
lar (UENEI01032) encaixado nunha zanxa de ci-
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mentación que se corresponde indubidablemente 
coa continuación pola cara N do muro de mam-
postería UENEI01017, definíndose deste xeito 
unha estrutura pétrea de pranta ovoide cuns 7 m 
de diámetro [Lámina 24]. 

 

Figura 36. Vista cara ó SW do muro UE017 e do pavi-
mento de arxila UE016. 

• No extremo NE do sector rexistrouse un derrubo 
de pedras de xisto (UENEI01021) corresponden-
te a outra estrutura pétrea totalmente desmante-
lada da que unicamente resta un arranque de 
muro semicircular (UENEI01034) [Lámina 24]. 

• Ó caron da cara externa do muro UENEI01017, 
no extremo SE do sector de escavación definiuse 
en pranta unha pequena zona que non foi afec-
tada pola intervención de 1976 e que constitúe 
unha zona de enorme potencial arqueolóxico xa 
que preservou a estratigrafia orixinal e unha serie 
de estruturas arqueolóxicas [Lámina 22]. Dunha 
banda documentouse un pavimento de arxila 
(UENEI01016) ó que se asocia unha pequena la-
reira cun calzo de pedra (UENEI01027) ámbo-
losdous situados por riba dunha camada de 
xabre (preparación da base do pavimento). Estas 
estruturas emprázanse enriba dun estrato de te-
rra marrón clara que constitúe o solo de ocupa-
ción orixinal sobre o que se construiu a estrutura 
oval (UENEI01017 e UENEI01032). A escava-
ción da zona permitiu documentar unha serie de 
calzos de pedra e un muíño fincado sobre ese 
nivel de ocupación [Láminas 23 e 27], confor-
mando unha estrutura probablemente relaciona-
da co acceso a todo este espazo polo SE e que 
se corresponde cun significativo abombamento 
no parapeto da muralla visible na planimetría de 
detalle. 

• Finalmente no extremo S da cata documentouse 
o derrubo da muralla (UENEI01025), que como 
sinalara Cuevillas no seu día, estaba conformada 
por un paramento de pedras de xisto, sendo bas-
tante problable que neste tramo estea constituída 
por dous lenzos de pedra e un recheo de terra in-
terno. 

 

Figura 37. Burato de poste e lareira secionada, sobre o 
pavimento UE016. 

Na zona oriental do sector de escavación identifi-
couse unha afeción moderna, probablemente producida 
por unha pala mecánica [Lámina 25] que desmantelou 
parte do citado pavimento e produciu un impacto crítico 
no muro de cachotería. Esta escavación foi rechea por 
un depósito de terra gris e material moderno. 

 

Figura 38. Conxunto de calzos de pedra fincados no ni-
vel de ocupación da Fase II UE033. Vista cara ó SE. 

No tocante ó material arqueolóxico exhumado co-
rrobórase en parte o xa apuntado por Cuevillas na 
década de 1920 (presenza de tegula e muíños) e as 
conclusións do estudio encetado por J. Rey (1990-91) 
no que se apuntaba a existencia de abondo material 
anfórico e de cerámica indíxena da fase media e final do 
castrexo. De feito, a pesares de ser unha área moi afec-
tada e de ter levado a cabo verdadeiramente unha rees-
cavación dunha zona xa intervida é subliñable o material 
recuperado neste sector, sobre todo a presencia de res-
tos de ánfora Haltern 70, ánfora tardía de tegula na zona 
NE da cata. 

Na área do pavimento documentáronse evidencias 
de procesado metalúrxico coa aparición dun crisol e va-
rias escouras de bronce así como abundante cerámica 
indíxena e fragmentos de cerámica íbero-púnica. 
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Figura 39. Detalle dos calzos de pedra. Vista cara ó N. 

ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓXICO 

RECUPERADO 
No tocante ó material arqueolóxico recuperado cómpre 
subliñar que a meirande parte das pezas presentan un 
alto grao de rodamento debido ás afecións sufridas pola 
zona sobre todo en época recente (arrastres, procesos 
postdeposicionais, traballo agrícola, etc...). Documen-
touse un total de 734 fragmentos cerámicos, 65 líticos, 2 
fragmentos de obxectos de bronce e 2 indeterminados. 

Caracterización xeral do material 
cerámico 
Rafael Mª. Rodríguez Martínez 
 
Durante a campaña de escavacións levada a cabo no 
verán do 2003 no Castro Grande, documentouse un 
conxunto variado, aínda que non moi abundante, de ma-
teriais, sendo, como en tódolos xacementos arqueolóxi-
cos, a cerámica o máis representativo deles. 

A principal dificultade coa que nos atopamos á hora 
de enfrontarnos a estes restos é a súa altísima fragmen-
tación, froito do estado de deterioro do xacemento, o 
que dificultou a clasificación tipolóxica de moitas das 
pezas. 

O material que compón o conxunto cerámico do cas-
tro de Neixón Grande, podería dividirse en dous conxun-
tos atendendo á súa procedencia; un que denominare-
mos indíxena e outro no que agruparemos a cerámica 
importada. 

Cerámica indíxena 
Presenta tres momentos diferenciados, un primeiro, que 
poderiamos definir como “residual”, na que se documen-
tan algúns anacos cerámicos encadrables nunha etapa 
de transición entre o Ferro I e o Ferro II, caracterizados 
por unha pasta moi burda, con desgraxantes graníticos 
moi groseiros, onde predominan os bordos rectos tipo 
Neixón Pequeno (Nº15 e 174) e posiblemente algún 

bordo esvasado sinxelo (Nº 318), por desgracia estas 
pezas atópanse na UE001 (capa vexetal).  

Un segundo momento, moito mellor caracterizado e 
documentado, presenta un gran repertorio morfolóxico e 
tecnolóxico, corresponderíase coa Segunda Idade do 
Ferro, coa Fase II, período que cronoloxicamente 
abranguería do século IV ó II a.C. 

 Aparecen pastas variadas, desde ás burdas e gro-
seiras que manteñen tendencias anteriores, a pastas 
finas con desgraxantes finos. 

Formalmente constátanse a maioría das pezas re-
presentativas das Rías Baixas, así como elementos 
máis propios da zona septentrional ou da bacía do Miño. 

 

Figura 40. Materiais cerámicos indíxenas: bordos rectos 
tipo Neixón, bordos aristados marítimos, bordos tipo 
Cíes, tipo Corredoiras e reforzados tipo Vigo. 

Esta fase documéntase a través de materiais apare-
cidos na UE001 e, especialmente, dentro da UE033 que 
presenta un nivel homoxéneo e pechado representado 
únicamente por materiais desta fase [Láminas 30, 33, 
34, 42 e 43]. 

Dentro das formas representativas da Fase II para 
as Rías Baixas diferenciamos: 

• Olas de bordo engrosado tipo Cíes (fragmentos 
92, 618 e 644). 

• Xerra tipo Toralla (fragmento 357). 
• Ola tipo Toralla (fragmento 318). 
• Olas de borde aristado marítimo (fragmentos 

16,89, 129 e 725). 
Neste momento, tamén se documentan outras for-

mas de orixe exóxena como: 
• Dous exemplares diferenciados dentro do borde 

tipo Corredoiras, un retraído e engrosado coa 
decoración en espiga sobre o bordo (fragmento 
636) e outro retraído e con decoración en espiga 
pero sen presentar engrosamento (fragmento 
291) 

• Unha peza encadrable no tipo Cameixa. 
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O terceiro momento que se amosa ó igual que o 
primeiro como “residual” debido á alteración do xace-
mento, correspóndese dentro da Segunda Idade do Fe-
rro coa Fase III.  

Este momento documéntase nos materiais cerámi-
cos indíxenas a través de formas como as ólas de borde 
aristado tardías e os contenedores de bordo reforzado 
tipo Vigo (fragmento 204). 

 

Figura 41. Materiais indíxenas e íbero-púnicos do nivel 
de ocupación UENEI01033. 

Cerámica importada 
Conxunto máis complexo que a cerámica indíxena debi-
do ás diferentes producións e procedencias dos mate-
riais que  agrupamos baixo este epígrafe, así poderia-
mos diferenciar: 

Cerámica íbero-púnica 
Material de certa representación dentro do conxunto 
cerámico xeral do xacemento. Diferenciamos entre o 
material anfórico e a cerámica de mesa [Láminas 29, 30, 
35, 39 e 43]. 

A diferencia de outros xacementos como pode ser 
Punta do Muíño do Vento (Vigo) ou o Castro de A Forca, 
en Neixón Grande o material anfórico non é maioritario. 
Formalmente só podemos clasificar un dos fragmentos 
aparecidos, trátase dun bordo documentado na UE033 
correspondente a unha ánfora Mañá-Pascual A4 (frag-
mento 734) que presenta unha cronoloxía encadrable 
entre o século IV e o II a.C. O resto dos fragmentos apa-
recidos caracterízanse por posuír unhas pastas de cor 
laranza intenso, de aspecto compacto, con marcas de 
roda moi resaltadas no interior e cun engobe branco-
amarelo espeso no exterior (fragmentos 128 e 497). 

No tocante á cerámica de mesa, resaltar que os 
anacos resultan inclasificables formalmente pola súa 
fragmentación, pero que son perfectamente identifica-
bles polas pastas bícromas, é dicir, porque presentan a 
metade interna cor laranxa e a externa ocre ou bran-
quecino, destacar un único bordo localizado (fragmento 
356). 

Cronoloxicamente o abano temporal que marcan es-
tes materiais é amplo, desde o século V a.C. ó I d.C. 

Paralelos documéntanse en xacementos costeiros 
das Rías Baixas, tal é o caso de A Forca, Punta do Muí-

ño de Vento, Castro de Vigo, Montealegre, Peneda do 
Viso ou A Lanzada, entre outros. 

Cerámica romana 
Conxunto de materiais complexo, pois non se reduce 
exclusivamente a un tipo ou unha produción cerámica, 
baixo este epígrafe xeral agrupamos o material anfórico, 
a cerámica común e a cerámica fina. 

 

Figura 42. Algúns dos materiais romanos significativos 
recuperados na campaña de 2003. 

Cerámica fina 

Baixo esta denominación encadramos: 

Terra Sigillata 

Documentáronse, na campaña de escavacións que nos 
centra, catro fragmentos de Terra Sigillata, tres deles se 
corresponden con pezas de produción hispánica, posi-
blemente de Tritium Magallum, caracterizadas por un 
pasta alaranxada, con desgraxante calcítico abundante, 
fractura rectilínea e un grado de compactación medio. 
Dos tres, son clasificables dous, un que se corresponde 
cunha panza decorada en metopas dunha Drag.30 
(fragmento 481) e un bordo dunha copa Drag. 36 (frag-
mento 555) [Lámina 32]. 

Cronoloxicamente estes exemplares son encadra-
bles en produccións altoimperiais dos alfares rioxanos, 
entre o século I e o II d.C. 

O outro anaco de “sigillata” non hispánico co-
rrespóndese a un prato Hayes 3 de orixe focense (frag-
mento 307), trátase dunha produción oriental tardía moi 
común nos xacementos con ocupación tardía da costa 
atlántica peninsular, cronoloxicamente apórtanos unhas 
datas que van desde o século IV ó VI d.C. [Lámina 37]. 

Cerámica bracarense 
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Trátase dun só fragmento da denominada “cincenta fi-
na”, cerámica producida por alfares bracaraugustanos 
no século I d.C., caracterízase pola súa pasta gris-
azulada, a fractura rectilínea, unha alta compactación e 
por posuir un acabado característico, presenta un bruñi-
do que cubre a totalidade da peza conferíndolle un as-
pecto metálico [Lámina 37]. 

Cerámica común 

Atopáronse catro fragmentos enmarcables neste 
conxunto, pero só dous son clasificables, ó menos, mor-
folóxicamente. 

O primeiro é un bordo dunha cunca (fragmento 281) 
caracterizada por unha pasta alaranxada, con des-
graxante granítico fino, fractura rectilínea e unha alta 
compactación, documéntase en xacementos romanos 
costeiros de cronoloxía tardía e pensamos que se trata 
dunha imitación local dalgunha forma de “sigillata”, ato-
pamos paralelos en Vigo e en Bueu. 

A segunda peza é un “mortarium” (fragmento 440). 
Presenta unha pasta ocre-amarela, con desgraxante 
granítico groseiro, fractura irregular e compactación alta, 
o interior presenta unha superficie escalonada e cuberta 
por seixos de certo tamaño. 

Ánforas 

Aínda que abundante, as novas coñecidas de interven-
cións anteriores neste xacemento, facíannos agardar un 
número predominante deste tipo de contenedores o que 
non resultou así. 

De novo, atopamos o problema da fragmentación á 
hora de enfrontármonos ó material anfórico. 

 

Figura 43. Fragmentos de ánfora Haltern 70. 

Maioritariamente atopámonos con material proce-
dente da Bética representado por ánforas Haltern 70 
(fragmentos 163,340,374,412,422,423,427,565 e 568), 
caracterízase por unha pasta ocre-rosácea con des-
graxante cuarcítico, fractura irregular e compactación 
media, conservando nalgún exemplar restos dun engo-
be blanquecino [Láminas 32, 36, 37, 38 e 40]. 

O marco cronolóxico desta ánfora abrangue os sécu-
lo I a.C. e I d.C. 

Dentro deste conxunto homoxéneo atopamos dous 
elementos difentes, un exemplar dunha ánfora Dressel 

2-4 itálica (fragmentos 77 e 574), ánfora vinaria que cro-
noloxicamente se documenta no século I a.C. [Lámina 
32] e un fragmento de bordo dunha ánfora tardía de 
orixe palestiniana, posiblemente nos atopemos ante un 
bordo dunha Late Roman 5/6, ánfora de ampla vida cro-
nolóxica pois documéntase en niveis do século III d.C. 
na zona oriental do Imperio e espándese pola zona oc-
cidental a partir do século IV perdurando até o VII d.C. 

Conclusións 
Tendo en conta tódolos datos fornecidos polo conxunto 
cerámico presentado liñas arriba e desglosado indivi-
dualmente no catálogo anexo, podemos afirmar que o 
Castro Grande presenta unha ampla ocupación en ter-
mos cronolóxicos; así presenta tres momentos diferen-
ciados, un primeiro que empezaría nunha fase de tran-
sición entre o Ferro I e Ferro II marcado polos escasos 
materiais antigos, tais como os bordos rectos tipo 
Neixón Pequeno e que tería o momento de maior de-
senvolvemento na etapa comprendida entre os séculos 
IV e II a.C, momento que se corresponde coa Fase II, 
Segunda Idade do Ferro. 

Neste momento, o castro entra en contacto cos cir-
cuitos comerciais púnicos tal e como testemuñan os ma-
teriais, especialmente a ánfora Mañá/Pascual A4 e iní-
ciase unha dinámica de, digamos, intercambio entre as 
diferentes zonas alfareiras castrexas como poñen de 
manifesto os materiais septentrionais e miñotos. Á vez, 
amósase plenamente integrado na dinámica da zona 
das Rías Baixas e presenta o conxunto cerámico carac-
terístico do momento, xerras Toralla, ólas tipo Cíes, ólas 
tipo Toralla e bordos aristados marítimos. 

Esta etapa ocupacional documéntase perfectamente 
na UE 033, na que se atopa un conxunto homoxéneo 
dos citados materiais. 

Un segundo momento álxido na ocupación do Castro 
Grande vén marcado pola aparición dos produtos roma-
nos, as ánforas béticas Haltern 70, a cerámica altoimpe-
rial de orixe bracaraugustana e as “sigillatas” rioxanas. 
Estamos a falar do cambio de Era, dun momento com-
prendido entre o século I a.C. e o século I d.C. que se 
prolonga até o século II d.C.. Neste momento o xace-
mento cambia o circuito comercial púnico polo romano, 
entra na dinámica na que entran outros xacementos 
como Trega, Castro de Vigo, Facho de Donón, A Lan-
zada ou Torres do Oeste, entre outros. 

A partires do século II d.C. semella que o Castro 
Grande entra en declive e posiblemente sexa abandoa-
do até o século IV-V d.C. tal e como amosa a Terra Sigi-
llata Focense e o fragmento de ánfora Late Roman 5/6 
que volve entrar no circuito comercial atlántico que 
rexorde trala crise do século III. 

Material lítico 
Nesta campaña arqueolóxica recuperouse un total de 65 
úteis líticos [Láminas 43-49]. Cómpre sinalar que a 
prática totalidade destes artefactos foron recuperados 
fóra do seu contexto orixinal de uso como consecuencia 
de procesos postdeposicionais. A este respecto, a mei-
rande parte das pezas foron recollidas no decapado do 
horizonte vexetal (UE001) nos sectores 01 e 02, e na 
escavación do depósito de derrubo UE015 (sector 01), 
no que, misturados co cascallo, foron documentados 
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materiais vencellados a un espazo doméstico pratica-
mente desmantelado. Destaca, asemade, a localización 
de tres fragmentos de muíños na UE012 (posible muro 
dunha estrutura muraria desaparecida) e o muíño navi-
cular reutilizado como calzo chantado no nivel de ocu-
pación da 2ª Idade do Ferro UENEI01033 
(PZNEI01/b064). 

No tocante á tipoloxía e funcionalidade dos artefac-
tos líticos, é subliñable a presenza de restos de muíños 
barquiformes e fragmentos de meta e catillus de muíños 
xiratorios (elaborados todos eles en granito), un amplo 
conxunto de anacos pulidos en granito e cuarcita, dous 
cantos de cuarcita tallados (PZNEI01/b051, 
PZNEI01/b052) e algunhas pezas en xisto local identifi-
cadas como afiadores (PzNEI01/b044, PZNEI01/b055, 
PZNEI01/b063), un alisador (PZNEI01/b056), un pulidor 
(PZNEI01/B014) e dúas placas de posible funcionalida-
de ornamental (PZNEI01/b039, PZNEI01/b045). 

A materia prima empregada correspóndese cos re-
cursos líticos fornecidos polo propio sustrato rochoso e 
mailas condicións xeolóxicas da Punta de Neixón, como 
soe acontecer nos poboados castrexos, cuxos habitan-
tes maximizaban os recursos litolóxicos dispoñibles 
máis cercanos (Vázquez e Vidal 1975, Carballo e López 
1988: 282). Deste xeito, atópanse afloramentos de xisto 
e seixo en toda a a zona, mentres que os coios de cuar-
cita abondan na costa e nas praias adxacentes aos Cas-
tros de Neixón. Por outra banda, a zona de aprovisio-
namento de material granítico ubicaríase en áreas rela-
tivamente alonxadas da Punta de Neixón, máis cara ó 
interior onde se emprazan os barrios da parroquia de 
Cespón. 

Malia o escaso número da colección lítica e o feito 
de non atopáranse en unidades estratigráficas perten-
centes a espazos domésticos ou áreas de actividade, 
podemos avanzar que, en liñas xerais, a industria lítica 
de O Castro Grande de Neixón semella comparti-las 
mesmas características que as documentadas noutros 
castros da costa galega ben estudados como A Forca, 
Santa Trega (Peña Santos 1986: 14, figs. 31-40, Cano 
Pan 1988), Vigo ou Toralla (Pereira e Hidalgo 1999). 

Os materiais líticos documentados en todos estes 
xacementos configuran un conxunto definido por: 

• a presenza significativa de industria tallada, reali-
zada sempre sobre cantos rodados de cuarcita 
procedentes dos cantais costeiros, mediante per-
cusión directa con percutor duro (choppers, pou-
tadas para a pesca). Semella ser produto dunha 
actividade sistemática, dunha prática común de 
longa tradición na Idade do Ferro galaica nos 
castros costeiros (Cano Pan 1984-1985: 154). No 
Castro Grande contamos con dous exemplares 
producidos por esta técnica (PZNEI01/b051, 
PZNEI01/b052), así coma dúas lascas 
(PZNEI01/b005 e PZNEI01/b031) 

• muíños planos, barquiformes, e muíños xirato-
rios, realizados en granito local, ás veces reutili-
zados nas reformas das construcións dos po-
boados. Recentemente defendeuse a posible in-
trodución do muíño xiratorio no NW en época 
temperá con anterioridade á romanización (Car-
ballo et al. 2003), baseándose, entre outros da-
tos, en contexto estratigráficos con datacións ab-
solutas do veciño castro de O Achadizo (Cabo de 
Cruz, Boiro) (Carballo et. al. 2003: 101-2). A este 

respecto, no Castro Grande recolléronse nume-
ros fragmentos pertencentes a ámbalasdúas tipo-
loxías, se ben en contextos estratigráficos remo-
vidos. Non obstante, é subliñable a presenza 
duha grande cantidade de fragmentos de muíños 
planos. 

• úteis de pedra empregados para as tarefas 
domésticas, destacando a documentación de pe-
dras de afiar, alisadores, pulidores e machacado-
res. 

• artefactos liticos de carácter ornamental e/ou 
simbólico, como colgantes furados de xisto, per-
fectamente documentados nas estruturas domés-
ticas de Santa Trega (Peña Santos 1986: figs. 
37-8). No Castro Grande contamos cunha placa 
de xisto que presenta dous orificios no extremo 
superior das dúas caras, amosando claramente a 
intencionalidade de realizar un burato para colga-
la peza (PZNEI01/b045). Destacan tamén dous 
cantos rodados pefectamente pulidos que quizais 
foron recollidos orixinariamente polas súas cuali-
dades estéticas (PZNEI01/b004 e 
PZNEI01/b037). 

Finalmente cómpre facer un apontamento sobre tres 
pezas esféricas (PZNEI01/b006, PZNEI01/b037, 
PZNEI01/b048) de pequeno tamaño, que poden corres-
ponderse con pedras de funda, dunha morfoloxía moi 
semellante á documentada nas escavacións dos anos 
20 no Castro Pequeno (Bouza Brey e López Cuevillas 
1926: 32-3, fig. 10, 1). 

Restos metálicos 
Documentáronse 6 fragmentos de escoura [Lámina 50] 
e dous anacos dun colgante de bronce bipenne, sobre o 
nivel de ocupación UENEI01016, asociado a cerámica 
castrexa da Fase II, cerámica púnica, un anaco de crisol 
cerámico de fundición e os restos dun solo vencellado a 
unha posible área de traballo metalúrxico [Lámina 51]. 
Este tipo de adornos ten a súa orixe no Bronce Final, 
xeralizándose (xunto cos pendentes amorcelados, 
atrompetados e elipsoidais) na 1ª Idade do Ferro e con 
perduración até a Segunda Idade do Ferro (González 
Ruibal 2003: 178). Este tipo de materiais aparecen con 
máis profusión nos castros do litoral das Rías Baixas 
como acontece en Santa Trega, Toralla, A Lanzada ou 
no Castro Pequeno de Neixón.  
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Figura 44. Colgante de bronce bipenne 
(PZNEI01/j000001). 

Exemplares deste tipo de colgante bipenne teñen apa-
recido no xacemento de A Lanzada, en niveis revoltos 
(González Ruibal 2003: 177, fig. 3.38) e mesmo no Cas-
tro Pequeno de Neixón onde, nas escavacións de 1925 
se documentou un exemplar, interpretado como un ana-
quiño de bronce que parece ser residuo d’unha ope-
razón de fundición (López Cuevillas e Bouza Brey 1926: 
6-7, fig. 4.4) pero que no debuxo publicado se amosa 
coma un colgante bipenne do estilo do documentado por 
nós nesta campaña de 2003. 

A cronoloxía relativa fornecida polo colgante bipenne 
correspóndese perfectamente co resto de materiais 
asociados á UENEI01016, polo que axuda a corroborar 
unha adscrición á 2ª  Idade do Ferro para o citado nivel 
de ocupación documentado no extremo SE do interior 
da croa do Castro Grande. 

 

Figura 45. Crisol cerámico para fundición de bronce. 

RESUMO E HIPÓTESE XERAL 
A intervención arqueolóxica levada a cabo no xacemen-
to de O Castro Grande amosa en primero lugar o nota-
ble grao de alteración da croa, afectada pola apertura 
dun camiño, pola súa utilización en época recente como 
escombreira e basureiro e como zona de extración de 
material pétreo para a construción das casas da aldea 
de Nine. Asemade a planimetría levada a cabo mostra 
tamén a malla de sondaxes arqueolóxicas feitas en 
décadas anteriores que inzan todo o interior do recinto e 
obrigan a replantexar novas intervencións arqueolóxicas 
en área xa que non quedan moitas zonas con potencia 
estratigráfica nas que se poida traballar ex novo. 

A pesares diso, os datos aportados pola escavación 
permiten apuntar unha serie de hipóteses de traballo 
sobre o xacemento que han ser contrastadas coas inter-
vencións plantexadas a curto prazo para os vindeiros 
anos. 

Por unha banda, a aparición de materiais arque-
olóxicos que van dende o século IV a. C. até o século IV 
d. C. amosan unha notable continuidade na ocupación 
deste xacemento. Isto non conleva pensar nunha utiliza-
ción do Castro Grande como espazo habitacional ó lon-
go dun milenio, senón probablemente na existencia dun 

poboado castrexo construído na fase media da Idade do 
Ferro que se potenciou como lugar central no cambio de 
era polo seu emprazamento estratéxico na ría de Arou-
sa e en relación co circuito marítimo comercial. 

Posteriormente, e sen descarta-la hipótese de que 
seguise sendo un asentamento permanente na baixa 
romanidade, si é certo que se documenta unha ocupa-
ción tardía no recinto da croa como xa apuntara J. Na-
veiro (1991) ó cita-la presencia de materiais tardíos no 
xacemento. 

Neste senso, a escavación veu confirmar en parte a 
información que se tiña do Castro Grande como é a pre-
senza dun nivel do cambio de era no sector 02 (estrutu-
ra oval) e o impacto da romanización no xacemento, se 
ben tamén plantexa novos datos como é a caracteriza-
ción formal do poboado. 

A este respecto, obsérvase que o espazo con poten-
cialidade habitacional é máis ben escaso se temos en 
conta a presenza do afloramento rochoso que ocupa 
unha grande superficie no interior da croa, afloramento 
que por certo non foi desmantelado polos seus antigos 
habitantes senón que se mantivo coma un verdadeiro 
eixo vertebrador do espazo. 

Por outra banda, destaca a escasa monumentalida-
de do parapeto meridional da croa no que no seu extre-
mo SE se constata un rebaixe notorio á altura da estru-
tura con calzos de pedra documentada no sector 02. 
Neste senso podería falarse doutro acceso ó recinto da 
croa dende a terraza meridional, espazo éste que si 
amosa unha meirande potencialidade como espazo 
habitacional. 

Cremos que a ampliación das escavacións en ámbo-
losdous sectores pode dilucidar bastante a xénese e 
evolución do castro, xa que o solo de ocupación docu-
mentado no sector 02 remítenos a un período claramen-
te prerromano con significativos materiais como a cerá-
mica íbero-púnica, que consolida a existencia dun co-
mercio co Mediterráneo que xa se atisbaba coa docu-
mentación no Castro Pequeno dun arybalos púnico do 
século IV a. C. 

En liñas xerais, o Castro Grande semella comparti-la 
mesma evolución ca outros castros do litoral das Rías 
Baixas, nos que a actividade comercial serviu de acicate 
para convertérense en verdadeiros lugares centrais pro-
bablemente cunha funcionalidade clara de redistribución 
dos bens procedentes desa actividade comercial. 
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Xacemento YA030710J01 

Contexto: PU030710J01  
Tipoloxía: castro 
ACC: castrexo 
Dimensións: En liñas xerais, presenta un recinto de planta lixeiramente oval cun diámetro de 
95 m no eixo N-S e duns 105 m no eixo E-W, defendido por un parapeto de terra que acada 
na cara NNW unha altura máxima de 7 m e unha anchura duns 5 m. Cara ao S esténdese 
unha terraza que pode constituír un segundo espazo habitacional, de dimensións semellantes. 
Descrición: En liñas xerais, presenta un recinto de planta lixeiramente oval, defendido por 
un parapeto de terra. O foxo perimetral disposto ó pé desta estrutura atópase moi alterado, 
sobre toda na zona noroccidental, xa que por el decorría un antigo camiño de carro que en 
dirección S-N conducía ó Castro Pequeno de O Neixón. 
Segundo a descrición feita por F. Bouza Brey e F. López Cuevillas na década de 1920 aínda 
se conservaban restos dun socalco de xisto que sustentaba o parapeto térreo da croa e que foi 
utilizado como canteira polos veciños da aldea de Nine para ergueren muros de cachotería. 
Asemade, no croquis feito por estes investigadores déixase constancia da existencia dun se-
gundo parapeto de 7 m de alto e 2 m de anchura que protexe a cara occidental do castro e vai 
disminuíndo de potencia cara ó S e mailo E até desaparecer por completo no NE. 
A planimetría e o modelo dixital do terreo realizado na campaña 2003 amosan unha meiran-
de complexidade estrutural do xacemento, como así o rexistraron no seu día os arqueólogos 
da empresa Terra Arqueos S.L. -encargados do proxecto de adecuación de O Castro Peque-
no- na súa fotointerpretación da fotografía aérea do voo americano dos anos 50. A este res-
pecto, a zona chaira que se extende entrámbolosdous castros cara ó SE, e actualmente ocu-
pada por un piñeiral, podería ter conformado un segundo recinto anexo á croa. Por outra 
banda, é bastante probable que o acceso á croa se ubicase no SW, onde se localiza unha clara 
fenda no parapeto que parece ter sido reaproveitada polo camiño antigo empregado para ac-
ceder á acrópole polos veciños que tiñan alí propiedades. 
Á súa vez, a zona na que se empraza o sector 02 correspóndese con outro rebaixe no parape-
to da muralla que se reflicte claramente na reconstrución 3D. Por outra banda, nesta área do-
cumentamos un primeiro nivel de ocupación prerromano (s. IV a.C.) que semella estenderse 
pola zona na que se levantaría 'a posteriori' o recinto amurallado. A este respecto, cremos 
que no momento de construción do castro aíllase toda a Punta polo N mediante o levanta-
mento dunha muralla E-W que, de costa a costa, impide o acceso a toda a península. Esta 
circunstancia permítenos plantexa-la hipótese de que todo o espazo tivese unha natureza ha-
bitacional (Castro Grande, terraza e Castro Pequeno), polo que o parapeto S quizabes exer-
ceu unha función máis delimitadora cá defensiva. 

Punto PU030710J01 
UTM X: 513.016 
UTM Y: 4.723.751 
Lonxitude: 08.50.28,2 
Latitude: 42.39.55,3 
Altitude: 30 m. 
Topónimo: O Castro Grande de Neixón 
Lugar: Nine 
Parroquia: S. Vicenzo de Cespón 
Concello: Boiro 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Dende o centro da capital municipal collémo-la antiga estrada con dirección a Pa-
drón. Ao chegar á parroquia de Cespón vése indicado á dereita un desvío cara á Quinteiro e 
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Nine, acompañado dun cartel do Centro Arqueolóxico de Barbanza. Avanzar un treito ata 
chegar a un cruce ao pé da igrexa parroquial de Cespón. Aquí cómpre virar á esquerda (outro 
cartel do Centro así nolo indica) e seguir por unha pista asfaltada que chega directamente ao 
lugar de Nine e ao Centro Arqueolóxico de Barbanza, ubicado no entorno inmediato do Cas-
tro Grande de Neixón. Dende o Centro cómpre camiñar por unha pista que leva directamente 
ao Castro Grande, visible dende o propio Centro. 
Cartografía de detalle: GEOTOP S.L. (ano 2003) escala 1:200 
Cartografía 1:10.000: 11 
Cartografía 1:25.000: I 
Cartografía 1:50.000: 152 

Intervención ITNEI01 
Tipo: Escavación 
Descrición: A escavación tivo lugar entre os días 2 de xullo y 22 de agosto do 2003. A equi-
pa de traballo estivo composta por: 
Dirección: Xurxo Miguel Ayán Vila 
Axudante de dirección: Camila Gianotti García 
Equipa técnica: Rafael Mª Rodríguez Martínez, Leonardo González Pérez y Álvaro Arizaga 
Castro. 
Equipa de traballo: Participantes no campo de traballo. 
Este proxecto arqueolóxico plantexouse co obxectivo de acadar unha valoración certeira do 
estado de conservación do xacemento do Astro Grande e da súa potencialidade dende o pun-
to de vista da investigación científica. Neste senso, a intervención contemplou as seguintes 
actuacións: 
-Control arqueolóxico da roza da Punta de Neixón. 
- Elaboración dunha planimetría de detalle do Castro Grande de Neixón, que sirva de docu-
mentación marco para deseñar futuras intervencións sobre o xacemento. 
- Apertura dun sector de escavación novo (sector 01) na zona NW da croa. 
- reescavación da zona intervida no ano 1976, na área SE da croa (sector 02). 

Mostra MU030818J01 
Fecha: 18-08-03 
Número de mostras y denominación: Tomáronse tres mostras no perfil SW dunha antiga 
calicata que curta o depósito de recheo UENEI01027, o pavimento UENEI01016 e o nivel de 
ocupación UENEI01033. 
Medidas do mostreo: 30 cm por 50 cm (total da columna). 
Tipo de material: Depósito arxiloso, moi compactado, correspondente a un posible pavi-
mento. 
Contexto inmediato da mostra: Tomouse unha columna de tres mostras no perfil SW du-
nha antiga calicata, no extremo SE do sector 02. A secuencia estratigráfica está definida por 
tres niveis sucesivos; depósito de recheo (UENEI01027) dun corte semicircular 
(UENEI01028), pavimento de arxila UENEI01016 e o nivel de ocupación prerromano 
UENEI01033. 
Destino: Análise sedimentolóxica. 
Xustificación: Tomouse esta columna de mostras para levar a cabo unha análise sedimento-
lóxica das unidades estratigráficas que conforman a secuencia de ocupación nesa zona fértil 
do sector 02, e poder dilucida-la natureza e orixe antrópica deses depósitos. 

Unidade Estratigráfica UENEI01001 
Tipo: depósito 
Descrición: Este nivel correspóndese co horizonte A ou capa vexetal, ocupando toda a su-
perficie do sector 01. Na metade N disponse directamente sobre a rocha base e vai acadando 
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unha meirande potencia cara ao S, onde chega a case 1 m de espesor. Este sedimento húmi-
co, de natureza limosa e cor parda escura, presenta unha grande cantidade de raigames e de 
pequenas pedras de seixo e xisto, resultantes da descomposición do xabre. Destaca a presen-
za dun pequeno nivel de roza, de cor alaranxada e grosor homoxéneo (entre 15 cm e 20 cm), 
resultado dos labores agrícolas desenvoltos tradicionalmente nesta zona (sementeira de cere-
al), antes de converterse en verquedoiro de lizo nos anos 80'. Desta actividade antrópica re-
cente conlevou un notable desmantelamento da zona, o que explica a presenza neste nivel de 
grande cantidade de restos de materiais recente (roupa, anacos de xoguetes, botellas, calza-
do...) que irían parar aquí nos aporte dos abonos tradicionais. Por outra banda, os arrastres 
postdeposicionais e a incidencia do verquedoiro poden explica-la presenza de numeroso ma-
terial arqueolóxico descontextualizado formando parte deste sedimento. Deste xeito, apare-
cen numerosos anacos de ánfora romana (sobre todo Haltern 70), cerámica indíxena das Fa-
ses II e III, algún fragmento de cerámica púnica, un fragmento de ganga de ferro, e úteis líti-
cos; entre este últimos, todos cun notable buzamento, destaca a documentación de varios 
fragmentos de 'catillus', anacos pulidos de granito e algunhas lascas e cantos de cuarcita. 
Interpretación: Horizonte A correspondente coa capa vexetal. 
A disposición, coloración, textura e composición correspóndese co solo actual que inza o in-
terior da croa do castro, condicionado neste caso polo laboreo agrícola tradicional e a utiliza-
ción como verquedoiro de escombros en época recente. 

Unidade Estratigráfica UENEI01002 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de recheo intencional dunha sondaxe arqueolóxica, de forma cadrada 
en planta, presumiblemente practicada no ano 2001 no marco da recuperación patrimonial da 
Punta de Neixón. Acada unhas dimensións de 3 m de anchura no eixo E-W, 3 m de lonxitude 
no eixo N-S e unha profundidade máxima de 0,60 m. Este nivel, de cor amarelente, compón-
se maioritariamente de sedimento arxiloso, xabre desagregado e pedras e cascote de diferente 
tamaño. Non se documenta ningún material arqueolóxico. Na base deste recheo aparece un 
depósito de pedras de xisto (UENEI01015). 
Interpretación: Depósito de recheo dunha sondaxe arqueolóxica recente de 3 m por 3 m. 
Trátase dunha das sondaxes arqueolóxica levada a cabo en 2001, como así nolo confirmou o 
arqueólogo responsable das mesas. Por outra banda, vése claramente que se trata dunha son-
daxe valorativa que non tiña coma fin esgota-la potencia estratigráfica, xa que o corte se de-
tivo ao documentaren un depósito de pedras de xisto de natureza arqueolóxica, localizado na 
base da sondaxe. 

Unidade Estratigráfica UENEI01003 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito liñal de pedras de xisto, de forma aproximadamente semicircular en 
planta, cunha orientación NW-SE e unhas dimensións de 3 m de longo no eixo N-S e 1 m de 
anchura máxima no eixo E-W. As pedras teñen un tamaño medio duns 20 cm. O depósito 
aparece directamente debaixo da capa vexeta (UENEI01001), por riba do sustrato rochoso, e 
interrómpese no perfil N da UR2200. A posterior apertura da UR2300 permitiu documentar 
toda a planta deste depósito, correspondente á UE equiparable UENEI01010. Como material 
asociado foron recollidos algúns fragmentos de cerámica indíxena, de pastas negras, con tra-
tamento alisado e decoración a base de espatulados, así como anacos de ánfora Haltern 70 e 
un fragmento de Dressel 1A. 
Interpretación: Posible depósito de derrubo dunha estrutura de cachotería erguida con pe-
dras locais de xisto. 
A salientable concentración de material arqueolóxico na zona e a disposición en pranta dou-
tros depósitos liñais como a UENEI01004, facían pensar na existencia dunha estrutura orixi-
nariamente de pranta circular, totalmente desmantelada polos arrastre postdeposicionais e 
mailas afecións modernas. 
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Revisión: A posterior apertura cara ao N das UR2300 e UR2301 clarificou notablemente o 
panorama arqueolóxico desta zona. A aparición de numerosos materiais arqueolóxicos (ce-
rámicos, líticos e escouras de ferro) e a definición en planta das UENEI01012 e 
UENEI01013 semellan corrobora-la existencia dunha estrutura circular practicamente des-
mantelada. 

Mostra MU030724J01 
Fecha: 24-07-03 
Número de mostras e denominación: Unha mostra de carbón. 
Medidas do mostreo: 8 cm por 8 cm. 
Tipo de material: Carbón 
Contexto inmediato da mostra: Aparece na UENEI01003, asociado o derrubo dun posible 
muro de cachotería, debaixo da capa vexetal (UENEI01001), na UR2301. 
Destino: Datación C-14 
Xustificación: Anaco de carbón, cunhas dimensión que posiblemente permitan acadar unha 
datación do derrubo dun posible muro correspondente ó último nivel de ocupación nesa zona 
da croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01004 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito liñal de pedras de xisto, de forma aproximadamente semicircular en 
planta, cunha orientación NE-SW e unhas dimensións de aproximadamente 4 m de longo no 
eixo NE-SW e 2,10 m de anchura máxima no eixo E-W. As pedras teñen un tamaño medio 
que devala entre os 10 cm e 15 cm. O depósito aparece directamente debaixo da capa vexetal 
(UENEI01001), por riba do sustrato rochoso, e interrómpese no perfil N da UR2201. A pos-
terior apertura da UR2301 permitiu documentar toda a planta deste depósito, correspondente 
á UE equiparable UENEI01012. Apareceu unha notable concentración de materiais nesta 
zona, destacando a localización dun pivote de ánfora, fragmentos de ánfora Haltern 70, ana-
co dun mesmo cacharro de cerámica indíxena, presumiblemente unha óla de almacenaxe, 
bordos exvasados e algún lítico pulido. 
Interpretación: Posible depósito de derrubo dunha estrutura de cachotería erguida con pe-
dras locais de xisto. 
A salientable concentración de material arqueolóxico na zona e a disposición en planta dou-
tros depósitos liñais como a UENEI01003, facían pensar na existencia dunha estrutura orixi-
nariamente de planta circular, totalmente desmantelada polos arrastres postdeposicionais e 
mamilas afecións modernas. 
Revisión: A posterior apertura cara ao N das UR2300 e UR2301 clarificou notablemente o 
panorama arqueolóxico desta zona. A aparición de numerosos materiais arqueolóxicos (ce-
rámicos, líticos e escouras de ferro) e a definición en planta das UENEI01010, UENEI01012 
e UENEI01013 semellan corrobora-la existencia dunha estrutura circular practicamente 
desmantelada. 

Unidade Estratigráfica UENEI01005 
Tipo: depósito 
Descrición: Meta dun muíño circular de granito que aparece formando parte do nivel supe-
rior do depósito de derrubo UENEI01015, ao carón do parapeto definido na esquina SW da 
UR2000. A meta apareceu cunha orientación NE-SW, un notable buzamento e non se con-
serva completa, xa que presenta una lado notablemente deteriorado. Orixinalmente posuía un 
diámetro de 30 cm e 12 cm de grosor. 
Interpretación: Meta de muíño de granito que forma parte do depósito de derrubo 
UENEI01015, polo que a súa ubicación resposta a procesos de arrastre postdeposicional e 
desmantelamento das estructuras preexistentes que seguiron a orientación da pendente natu-
ral. De tódolos xeitos, constitúe unha proba da existencia de áreas domésticas ou, alomenos 
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de preparado de alimentos, nas proximidades. Tamén se pode plantexa-la hipótese de que fo-
se material pétreo reutilizado nalgunha construción. 
O notable buzamento da peza, o deterioro que presenta no canto, así como o seu rodamento e 
o feito de formar parte dun depósito de derrubo que segue o sentido da pendente, evidencian 
que este material foi arrastrado dende a súa ubicación orixinal, nunha área de actividade do-
méstica, emprazada quizabes na zona N, onde se documentou unha posible estrutura circular 
desmantelada. 
Revisión: A posterior aparición no depósito de derrubo UENEI01015 de numerosos frag-
mentos moi buzados e rodados de 'catillus' pertencentes a muíños circulares corroborou a hi-
pótese inicial plantexada un primeiro momento. 

Unidade Estratigráfica UENEI01006 
Tipo: corte 
Descrición: Corte correspondente a unha sondaxe arqueolóxica, orientada cara ao N, de 
forma cadrada en planta, presumiblemente practicada no ano 2001 no marco da recuperación 
patrimonial da Punta de Neixón. Acada unhas dimensións de 3 m por 3 m e unha profundi-
dade máxima de 0,60 m. O interior do corte foi recheo intencionadamente co depósito 
UENEI01002. Na base do corte aparece un nivel de pedras de xisto (UENEI01015). 
Interpretación: Corte correspondente a unha sondaxe arqueolóxica recente de 3 m por 3 m. 
Trátase dunha das sondaxes arqueolóxicas levadas a cabo no ano 2001, como así nolo con-
firmou o arqueólogo responsable da mesma. Por outra banda, vése claramente que se trata 
dunha sondaxe valorativa que non tiña coma fin esgota-la potencia estratigráfica, xa que o 
corte se detivo ao documentaren un depósito de pedras de xisto de natureza arqueolóxica, lo-
calizado na base da sondaxe. 

Unidade Estratigráfica UENEI01007 
Tipo: corte 
Descrición: Corte correspondente a unha cuadrícula de 3 m por 3 m, orientada cara ao NW, 
separada doutra semellante por un muro testigo de 0,50 m de anchura. Atopábase rechea do 
depósito uniforme UENEI01008. O corte apreciábase xa en planta trala roza da zona, apare-
cendo claramente trala retirada da capa vexetal, duns 0,25 m de potencia. A potencia estrati-
gráfica variaba dende os 0,18 m da esquina NW, onde na base xa aparecía o xabre, ata os 
0,25 m no extremo SE. 
Interpretación: Esta calicata correspóndese probablemente coa intervención arqueolóxica 
de 1976, dirixida por Fernando Acuña Castroviejo, e que se levou a cabo aplicando a meto-
doloxía Wheeler. 
Existe material gráfico das escavacións desenvoltas na década de 1970 no Castro Pequeno 
que seguen este mesmo sistema de cuadrículas separadas por muros testigo. Asemade, coñe-
cemos por referencias escritas e orais doutros autores, que en 1976 se levou a cabo unha in-
tervención destas características na zona na que abrimos o sector 02 nesta campaña de 2003. 

Unidade Estratigráfica UENEI01008 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de terra que enche o interior de dúas cuadrículas (UENEI01007 e 
UENEI01009) de 3 m por 3 m, orientadas cara ao NW, e separadas por un muro testigo de 
0,50 m de anchura. Este recheo, moi uniforme, está formado por unha terra marrón clara, de 
compactación baixa e granulometría media, con abundantes raíces e abundantes pedregullo 
de xisto e seixo. Documentouse material moderno como anacos de tellas, cerámica vidrada e 
aramio metálicos. O depósito apreciábase en planta trala roza da zona, aparecendo claramen-
te trala retirada da capa vexetal, duns 0,25 m de potencia. A potencia estratigráfica do depó-
sito variaba entre 0,18 m e 0,50 m na calicata UENEI01007 e entre os 0,30 m e 0,35 m na 
calicata UENEI01009. 
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Interpretación: Recheo intencional para sela-las calicatas correspóndese probablemente á 
intervención arqueolóxica de 1976, dirixida por Fernando Acuña Castroviejo, e que se levou 
a cabo aplicando a metodoloxía Wheeler. 
Existe material gráfico das escavacións desenvoltas na década de 1970 no Castro Pequeno 
que seguen este mesmo sistema de cuadrículas separadas por muros testigo. Asemada, coñe-
cemos por referencias escritas e orais doutros autores, que en 1976 se levo a cabo unha inter-
vención destas características na zona na que abrimos o sector 02 nesta campaña de 2003. As 
características formais do depósito de recheo, as súa uniformidade, baixa compactación e a 
presenza de material moderno indícanos que se trata de terra removida, probablemente reuti-
lizada das escombreiras orixinais daquela escavación arqueolóxica, e dunha actividade rápi-
da e intencional de selado dámbalasdúas calicatas. 

Unidade Estratigráfica UENEI01009 
Tipo: corte 
Descrición: Corte correspondente a unha cuadrícula de 3 m por 3 m, orientada cara ao NW, 
separada doutra semellante por un muro testigo de 0,50 m de anchura. Atopábase rechea do 
depósito uniforme UENEI01008. O Corte apreciábase xa en planta trala roza da zona, apare-
cendo claramente trala retirada da capa vexetal, duns 0,25 m de potencia. A potencia estrati-
gráfica variaba dende os 0,30 m da esquina NW, ata os 0,35 m no resto da calicata. 
Interpretación: Esta calicata correspóndese probablemente coa intervención arqueolóxica 
de 1976, dirixida por Fernando Acuña Castroviejo, e que se levou a cabo aplicando a meto-
doloxía Wheeler. 
Existe material gráfico das escavacións desenvoltas na década de 1970 no Castro Pequeno 
que seguen este mesmo sistema de cuadrículas separadas por muros testigo. Asemada, coñe-
cemos por referencias escritas e orais doutros autores, que en 1976 se levou a cabo unha in-
tervención destas características na zona na que abrimos o sector 02 nesta campaña de 2003. 

Unidade Estratigráfica UENEI01010 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito liñal de pedras de xisto (de entre 10 cm y 30 cm), cunha orientación en 
planta NW-SE, unha lonxitude duns 5 m no eixo N-S e unha anchura media de 1 m. Aparece 
directamente por debaixo da capa vexetal (UENEI01001) e apoia sobre o sustrato rochoso. 
As pedras presentan un notable buzamento. Como material asociado aparecen fragmentos 
cerámicos, tanto de cerámica indíxena como de ánfora romana Haltern 70. Este depósito d 
pedras, trala apertura da UR2300, é equiparable á UENEI01003, correspondéndose esta ó 
tramo meridional de aliñamento de pedras, localizado primeiramente na UR2200. 
Interpretación: É probable que este depósito se corresponda con parte do derrubo dunha es-
tructura muraria circular, de cachotería, totalmente desmantelada polo laboreo agrícola e po-
los procesos postdeposicionais. 
A concentración e material ergolóxico na zona, a dispersión en planta deste depósito, se-
guindo a liña da pendente, e a súa asociación espacial coas UENEI01011 e UENEI01012, e o 
feito de dispoñerse directamente sobre o xabre, parece indicar que se trata do derrubo dunha 
estructura muraria, moi afectada por procesos postdeposicionais, como así o indica tamén o 
notable buzamento e a dispersión das pedras de xisto. 

Unidade Estratigráfica UENEI01011 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pedras (de entre 10 cm e 20 cm), aproximadamente circular, cun 
diámetro de 1 m, ubicado ao S do depósito de pedras UENEI01012. Aparece debaixo da ca-
pa vexetal (UENEI01001) e aséntase directamente enriba do xabre. Está formado fundamen-
talmente por laxes planas de xisto e algún fragmento granítico, todos eles presentan un mar-
cado buzamento. Aparentemente constitúen en planta unha estrutura circular definida nome-
adamente por dous bloques de meirande tamaño (cara ao N e mailo W). Documentouse ma-
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terial cerámico, sobre todo ánfora Haltern 70, e unha pequena concentración de carbóns no 
entorno inmediato. 
Interpretación: Podería tratarse dunha probable estrutura tipo lareira ou fogar, totalmente 
desmantelada polos procesos postdeposicionais. 
A ubicación do depósito, a súa forma circular en planta e a presenza de carbóns e abundante 
material cerámico poderían ser indicadores da presenza dunha estrutura de combustión ven-
cellada a unha área doméstica. 
Revisión: O grao de desmantelamento deste depósito e a ausencia de novos datos no trans-
curso da escavación impiden defende-la hipótese de que se trata dunha estrutura doméstica 
desmantelada. Co rexistro dispoñible semella máis factible que se trate dun depósito de pe-
dras vencellado co derrubo dunha estrutura circular de cachotería, polo que a súa disposición 
non é intencional nin antrópica, senón que repostaría a procesos e arrastres postdeposicio-
nais. 

Unidade Estratigráfica UENEI01012 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pedras localizado ao N do sector 01, que aparece directamente por 
debaixo da capa vexetal e por riba do sustrato rochoso. De forma semicircular en planta, ten 
unha lonxitude máxima de 5,20 m no eixo NW-SE, e una anchura máxima de 2,20 m no ex-
tremo SE. Está formado fundamentalmente por laxes planas de xisto, e algúns seixos. As pe-
dras presentan dimensións heteroxéneas (entre 10 cm y 30 cm), orientacións e buzamentos 
variables. Este depósito é equiparable á UENEI01004 que se corresponde co tramo meridio-
nal deste depósito na UR2201. Documentouse unha grande cantidade de restos cerámicos, 
esparexidos entre as pedras, destacando a presenza de bordos negrosados tipo Cíes (Fase II 
do castrexo), anacos de ánfora Haltern 70 e de ánfora Dessel 2-4 itálica. Tamén se recolleron 
úteis líticos, como un anaco de catillus, un alisador e outro anaco de muíño circular. 
Interpretación: Podería pertencer orixinariamente a una estrutura circular erguida con mu-
ros de cachotería, totalmente desmantelada polos procesos postdeposicionais e as afeccións 
recentes que tiveron lugar na zona en época moderna. 
A relación espacial deste depósito coas UENEI01010, UENEI01011 e UENEI01013, os ca-
les definen en planta unha clara forma circular, así como a concentración notable de mate-
riais arqueolóxicos avalan a hipótese de que se trate dunha área doméstica desmantelada, 
como así o proban a orientación e buzamentos dos materiais e das pedras que conforman o 
depósito. 
Revisión: A escavación da área e os datos aportados pola intervención semellan corrobora-la 
hipótese antedita de que se trate dunha estrutura circular de cachotería, desmantelada polo 
laboreo agrícola, a utilización de maquinaria e a afeción que supuxo o establecemento dunha 
escombreira en época recente nesta zona da croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01013 
Tipo: depósito 
Descrición: Pequeno depósito de pedras de diferente tamaño (entre 10 cm e 30 cm), cunha 
orientación e buzamento heteroxéneo. Ten unha dimensión de 1m de longo no eixo E-W e 
0,60 m de ancho no eixo N-S. Aparece directamente debaixo da capa vexetal (UENEI01001) 
e por riba do horizonte C (xabre). Presenta moi pouco espesor (0,25 m) e escaso material ar-
queolóxico asociado, agás algunha cerámica aillada. Este depósito ubícase ao SE da 
UENEI01010 e ao S da UENEI01012. 
Interpretación: Podería pertencer orixinariamente a unha estrutura erguida con muros de 
cachotería, totalmente desmantelada polos procesos postdeposicionais e as afecións recentes 
que tiveron lugar na zona en época moderna. 
A relación espacial deste depósito coas UENEI01010 e UENEI01012, os cales definen en 
planta unha forma circular, así como a concentración notable de materiais arqueolóxicos ava-
lan a hipótese de que se trate dunha área doméstica desmantelada, como así o proban a orien-
tación e buzamentos dos materiais e das pedras que conforman o depósito. 
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Revisión: A escavación da área e os datos aportados pola intervención semellan corrobora-la 
hipótese antedita de que se trate dunha estrutura circular de cachotería, desmantelada polo 
laboreo agrícola, a utilización de maquinaria e a afeción que supuxo o establecemento dunha 
escombreira en época recente nesta zona da croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01014 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pequenas pedras que aparece contra o perfil E das UR2101 e 
UR2201, directamente debaixo da capa vexetal e por riba do sustrato rochoso. De planta 
irregular, exténdese uns 3 m no eixo N-S e ten unha anchura de 0,70 m no eixo E-W. Está 
composto de pedras menudas (entre 5 cm e 15 cm), maioritariamente de xisto e algún seixo, 
cunha orientación e buzamento heteroxéneos. Non se documenta material arqueolóxico aso-
ciado a este depósito. 
Interpretación: Posiblemente sexa parte do grande derrubo (UENEI01015) que ocupa a me-
tade S do sector, cunha orientación que segue a liña natural da pendente. 
A composición do depósito, o tamaño, tipo e buzamento das pezas, a súa dispersión e proxi-
midade ao derrubo (UENEI01015) son datos que permiten plantexar esa hipótese. Malia di-
so, ao adentrarse no perfil E do sector, non podemos definir en planta todo o depósito nin di-
lucidar se se trata doutro nivel diferenciado ou se forma parte da UENEI01015. 

Unidade Estratigráfica UENEI01015 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pedras de grande extensión, localizado na metade S do sector 01. 
Aparece por debaixo da capa vexetal (UENEI01001) a 60 cm de profundidade na zona de 
meirande potencia estratigráfica, correspondente coa zona W do sector 01. Presenta en planta 
unha orientación SE-NW, correspondéndose co sentido natural da pendente. Abrangue uns 8 
m de lonxitude no eixo SE-NW e 6 m de anchura no eixo NE-SW. O depósito continúa con-
tra os perfís W, E e S do sector 01, polo que non puidemos definir en planta todo este nivel. 
Está composto por pedras de xisto cunhas dimensión que varía dende os 5 cm por 5 cm ata 
bloques de 40 cm por 30 cm; cómpre sinalar tamén a presenza aillada de materiais pétreos de 
seixo e granito. O depósito está cinguido por un pequeno tramo do parapeto da muralla, ex-
humado na esquina SW do sector 01, e ao N por un filón natural de seixo correspondente co 
sustrato rochoso. Presenta un leve buzamento no sentido da pendente, en sentido SW. Entre 
as pedras de xisto documentouse abundante material arqueolóxico, entre o que destaca un 
conxunto de vinteoito úteis líticos (fragmentos de muíños de granito naviformes e circulares, 
pedras de afiar, cantos pulidos) cunha notable dispersión e grao de buzamento que evidencia 
os procesos de arrastre que tiveron lugar nesta zona. Asemade, o material cerámico exhuma-
do entre as pedras do depósito amosa ben ás claras o remexemento sufrido xa que apareceu 
un anaco de cerámica íbero-púnica, cerámica indíxena das Fases II e III da cultura castrexa e, 
maioritariamente, anacos de ánfora romana, case na súa totalidade, de Haltern 70. Na fase 
final da escavación comezaron a definirse dous muros de cachotería por debaixo deste depó-
sito, que non foi rematado de escavar, sendo tapado provisionalmente con xeotéxtil e area. 
Interpretación: Este depósito constitúe un nivel de derrubo de posibles estruturas erguidas 
nesa zona, e época romana, con muros de cachotería e moi afectadas por procesos e arrastres 
postdeposicionais. 
A uniformidade do depósito, o buzamento e dispersión das pedras, a súa orientación seguin-
do a liña da pendente, e a potencia estratigráfica amosan claramente a existencia dun derrubo 
vencellado a estruturas arquitectónicas de cachotería, posiblemente ubicadas debaixo. Por 
outra banda, a cota na que aparece e a presenza maioritaria de material anfórico adscribible 
ao cambio de era permiten datar ese depósito de maneira xenérica en época romana. 
Revisión: Aínda que non se procedeu á retirada total do depósito por falta de tempo, ao final 
da intervención identificamos dous lenzos de muro de cachotería, nas UR2100 e UR2200, 
próximamente ao perfil W do sector. Esta circunstancia corrobora a existencia de estruturas 
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arqueotectónicas por debaixo deste depósito, o cal se corresponde claramente ao derrubo de-
sas construcións. 

Unidade Estratigráfica UENEI01016 
Tipo: estructura 
Descrición: Sedimento arxiloso, de compactación alta, de cor avermellada-alaranxada, loca-
lizado ao SE do sector 02, a escasos centímetros do SE da estrutura semicircular 
UENEI01017. De forma irregular en planta presenta unhas dimensións de 1,50 m de lonxitu-
de no eixo SE-NW, unha anchura de 1 m no eixo N-S e un espesor de aproximadamente 0,30 
m. Contén numerosos carbóns de pequeno tamaño e anacos de terra queimada, e aparece 
acotado por outro sedimento de cor parda escura, máis desagregado e tamén con abundantes 
carbóns. O sedimento atópase claramente secionado na cara W por unha das calicatas Whee-
ler da intervención de 1976. No extremo NW defínese en planta unha especie de lareira se-
micircular (UENEI01028) cun pequeno calzo (UENEI01035). Aparece directamente por de-
baixo da capa vexetal (UENEI01001) e, á súa vez, por debaixo defínese unha capa de arxila 
compactada (UENEI01029). Todo o conxunto aséntase sobre o nivel de ocupación 
UENEI01033. 
O material cerámico que aparece é todo adscribible á Fase II do castrexo, destacando tamén 
a documentación de dous fragmentos de escoura de bronce. 
Interpretación: Estrutura arqueolóxica de época prerromana que semella corresponderse 
cun pavimento de natureza arxilosa, no que é probable que se tiveran levado a cabo activida-
des de combustión. 
O grao de compactación, a coloración e características formais do sedimento apuntan clara-
mente á existencia dunha estrutura habilitada como solo de ocupación para levar a cabo acti-
vidades, como así o amosa tamén a documentación dunha especie de pequena lareira sobre 
este pavimento. O material cerámico, recollido 'in situ', sitúa esta estrutura cara a fase II da 
cultura castrexa. 
Revisión: Os datos fornecidos pola escavación arqueolóxica esclarecen a relación estratigrá-
fica desta zona e permiten defende-la existencia dunha secuencia de ocupación definida por 
tres niveis de ocupación sucesivos: a UENEI01033 sería o nivel habitacional máis antigo, 
polo momento, sobre o que se constrúe a estrutura UENEI01016 e, por riba, érguese o muro 
de cachotería UENEI01017. 

Unidade Estratigráfica UENEI01017 
Tipo: estructura 
Descrición: Muro de cachotería de xisto que define en planta unha estrutura oval, aínda que 
só se documentou un tramo semicircular. Esta estrutura conserva tan só dúas fiadas, ata tres 
nalgúns tramos, cunha altura de que probablemente se correspondan coa cimentación emer-
xente da construción. O material empregado para a súa construción procede probablemente 
dos afloramentos que se atopan na zona, consistindo nunha rocha metamórfica de granulo-
metría media, tipo xistos e filitas. As pedras foron traballadas para seren empregadas como 
material constructivo, creando unha cara plana que conformará a cara interna e externa do 
muro. Como material cementante poden observarse, nalgunhas xuntas, os restos dunha ar-
gamasa realizada con barro e árido. Para acuñaren os cachotes e reencher ocos utilizánronse 
ripios. O espesor do muro de cachotería vén sendo de 50 cm apreciándose a existencia dal-
gunhas pezas utilizáronse ripios. O espesor do muro de cachotería vén sendo de 50 cm apre-
ciándose a existencia dalgunhas pezas chaves que acadan todo o espesor do muro. A lonxitu-
de do tramo preservado é de 9 m, engrazando no seu extremo SW cun conxunto de aflora-
mentos de seixo. 
Esta estrutura, exhumada orixinalmente na intervención de 1976, foi posteriormente cuberta 
con xeotéxtil nunha nova intervención recente dirixida por A. Concheiro Coello e selada cu-
nha capa de recheo. Aparece asentada sobre o nivel de ocupación UENEI01033. 
Interpretación: Tramo de muro de cachotería correspondente a unha estrutura arquitectóni-
ca que estaría en uso no nivel de ocupación máis recente do interior da croa, adscribible xa á 
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época romana. Aínda que esta construción semelllaba ter unha planta oval, o grao de altera-
ción da zona, un corte producido por unha afeción moderna e mailas dúas intervencións ar-
queolóxicas precedentes impiden levar a cabo unha reconstrución fidedigna desta estrutura. 
A pesar do grao de remexemento aparece abundante material cerámico de época romana, so-
bre todo fragmentos de ánfora. 
As referencias orais das anteditas intervencións arqueolóxicas, os materiais arqueolóxicos 
asociados e maila relación estratigráfica existente cos depósitos inferiores permiten defende-
la hipótese de que se trata dunha estrutura arquitectónica, de funcionalidade imprecisa, ads-
cribible ao cambio de era ou, cando menos, ao proceso de romanización de asentamento. 

Unidade Estratigráfica UENEI01018 
Tipo: corte 
Descrición: Corte de forma irregular, aproximadamente circular en planta, que aparece na 
zona NE do sector 02. Ten unhas dimensións de 5 m de lonxitude no eixo E-W e 4,50 m de 
anchura no eixo N-S. As paredes do corte son practicamente verticais. Aparece recheo dun 
depósito homoxéneo e uniforme de terra cincenta mesturada con materiais modernos 
(UENEI01019). Este corte afecta ao tramo de muro UENEI01017 e está cinguido ao W po-
los depósitos de pedra UENEI01020, ao N polo derrubo de pedras UENEI01021; semella 
cortar tamén o nivel de ocupación UENEI01033. 
Interpretación: Trátase dun corte correspondente a unha afeción recente producida proba-
blemente pola utilización de maquinaria na zona. 
Este corte está recheo dun depósito de terra removida, con materiais modernos, e seciona as 
estruturas e depósitos arqueolóxicos preexistentes (muro UENEI01017, nivel de ocupación 
UENEI01033, derrubo UENEI01021) ocasionando un desmantelamento das ditas entidades 
e un arrastre de materiais que leva unha clara orientación SE-NW. 

Unidade Estratigráfica UENEI01019 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de relleno dun corte (UENEI01018) de forma irregular, aproximada-
mente circular en pranta, que aparece na zona NE do sector 02. Ten unhas dimensións de 5 
m de lonxitude no eixo E-W e 4,50 m de anchura no eixo N-S. O depósito é homoxéneo e 
uniforme, formado por terra cincenta, de cor gris clara, de granulometría fina, misturada con 
materiais modernos (latas, ladrillos, bolsas) e abundantes raíces. Este recheo e o corte que 
enche afecta ao tramo de muro UENEI01017 e está cinguido ao W polos depósitos de pedra 
UENEI01020, ao N polo derrubo de pedras UENEI01021; semella cortar tamén o nivel de 
ocupación UENEI01033. 
Interpretación: Trátase do recheo dun corte correspondente a unha afeción recente produci-
da probablemente pola utilización de maquinaria na zona. 
As características deste depósito de recho, formado de terra removida, con materiais moder-
nos, e o feito de que seciona as estruturas e depósito arqueolóxicos preexistentes (muro 
UENEI01017, nivel de ocupación UENEI01033, derrubo UENEI01021) indican claramente 
que é o resultado dunha afeción recente, que ocasionou un desmantelamento das ditas enti-
dades e un arrastre de materiais que leva unha clara orientación SE-NW. 

Unidade Estratigráfica UENEI01020 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pequenas pedras de xisto (de entre 2 cm e 5 cm) de forma irregular 
en planta, que aparece entre o depósito de pedras UENEI01032 e a afeción moderna 
UENEI01018. Presenta unha orientación NE-SW e unhas dimensións de 2,50 m no eixo NE-
SW e de 2 m no eixo E-W. As pedras aparecen cun notable buzamento e orientacións diver-
sas, destacando a presenza de abundantes raíces e intrusións da capa vexetal (UENEI01001). 
Aparece algún fragmento de ánfora romana Haltern 70 como material asociado a este depósi-
to. 
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Interpretación: Trátase dun depósito de pequenas pedras que semella ter sido o resultado 
dun arrastre postdeposiciona debido a unha afeción moderna que remexeu toda a zona. 
As características formais deste depósito, a súa ubicación e o grao de buzamento das pedras 
que o compoñen fan desestima-la súa natureza arqueolóxica, remarcando a idea de que se 
trate do resultado dunha afeción moderna presumiblemente levada a cabo con maquinaria 
que arrastrou materiais preexistentes acumulándoos contra a UENEI01032, e dando lugar a 
este novo depósito. 

Unidade Estratigráfica UENEI01021 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de pedras de xisto de pequeno e mediano tamaño que aparece definido 
en planta na cara NE do sector 02. Acada unhas dimensións de 6,60 m no eixo N-S e 5,10 m 
no eixo E-W. Presenta unha forma irregular en planta que vén dada en parte polo corte pro-
ducido no S pola afeción moderna UENEI01018. Aparece directamente por debaixo da capa 
vexetal (UENEI01001), e continúa contra o perfil E do sector. As pedras de meirande tama-
ño teñen uns 0,50 m de lonxitude, mentras que predomina o cascote pequeno (entre 10 cm e 
20 cm). O grosor máximo deste depósito é de 40 cm. Durante a escavación deste depósito 
apareceu abundante material cerámico, destacándose a presenza de fragmentos de ánfora 
Haltern 70, anacos dun cacharro púnico, tégulas e fragmentos de cerámica castrexa. 
Interpretación: Podería tratarse dun depósito de derrubo vencellado a algunha estrutura de 
contención do parapeto da muralla, ou a algunha construción doméstica practicamente des-
mantelada por procesos postdeposicionais e polo corte UENEI01018. 
As características formais deste depósito, a súa ubicación, grao de buzamento e distribución 
aleatoria das pedras que o conforman son datos que amosan a incidencia de procesos postde-
posicionais. O depósito posúe unha entidade e unhas dimensións significativas, polo que esta 
concentración de pedras podería vencellarse a algún tipo de estrutura arquitectónica. A orien-
tación xeral do depósito semella corrobar que se trata do derrubo, esparexido pola caída in-
terna do parapeto, dun muro de contención da muralla de terra nesa zona da croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01022 
Tipo: corte 
Descrición: Corte liñal practicado no xabre, cunha orientación N-S, lixeiramente curvada 
cara ao SW, perdéndose no perfil N do sector 02. A parede W cae recta mentres que a orien-
tal non é tan pronunciada. A anchura devala entre os 25 cm e 30 cm acadando unha profun-
didade media de 20 cm. En planta ten unha lonxitude máxima de 1,20 m. Atópase enchido 
pola capa vexetal (UENEI01001). Ao E ubícanse os buratos UENEI01023 e UENEI01024. 
Interpretación: Posible gabia de cimentación rebaixada no xabre. 
Revisión: As características formais desta gabia e a súa asociación espacial cos dous buratos 
anexos (UENEI01023 e UENEI01024) apuntan cara á unha orixe antrópica deste corte. Sen 
embargo, a nula potencia estratigráfica da zona e a ausencia de materiais asociados impiden 
confirmar esta hipótese, ata que se amplíe a escavación abrindo a UR1519. 

Unidade Estratigráfica UENEI01023 
Tipo: corte 
Descrición: Burato escavado no xabre, de planta irregular, aínda que aproximadamente 
ovoide. Ten unhas dimensións de 23 cm de lonxitude no eixo E-W, 20 cm de anchura no ei-
xo N-S e unha profundidade máxima de 14 cm. A parede N cae recta cara á base, ao mesmo 
que a parede W, mentres que a parede S ten unha meirande inclinación e vai descendendo 
cara á base (14 cm no eixo E-W e 10 cm no eixo N-S). Ao W sitúase a pequena gabia 
UENEI01022, e ao E o outro burato UENEI01024. Este burato está recheo pola 
UENEI01001. 
Interpretación: Posible burato de poste, moi desmantelado, practicado no xabre. 
As características formais do burato e a súa asociación espacial cunha pequena gabia e outro 
burato anexos (UENEI01022 e UENEI01024) apuntan cara á unha orixe antrópica deste cor-
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te. Sen embargo, a nula potencia estratigráfica da zona e a ausencia de materiais asociados 
impiden confirmar esta hipótese, ata que se amplíe a escavación cara ao N abrindo a 
UR1519. 

Unidade Estratigráfica UENEI01024 
Tipo: corte 
Descrición: Burato escavado no xabre, de planta irregular, aínda que aproximadamente 
ovoide, e unha orientación N-S. ten unhas dimensións de 30 cm de lonxitude no eixo N-S, de 
entre 12 cm e 15 cm de anchura no eixo E-W e unha profundidade máxima de 12 cm. A pa-
rede W cae recta mentres que a S está moi desdebuxada. As dimensións da base son 8 cm no 
eixo E-W por 20 cm no eixo N-S. Este burato está recheo pola UENEI01001. Ao W sitúanse 
a pequena gabia UENEI01022, e mailo outro burato UENEI01023. 
Interpretación: Posible burato de poste, moi desmantelado, practicado no xabre. 
As características formais do burato e a súa asociación espacial cunha pequena gabia e outro 
burato anexo (UENEI01022 e UENEI01023) apuntan cara á unha orixe antrópica deste corte. 
Sen embargo, a nula potencia estratigráfica da zona e a ausencia de materiais asociados im-
piden confirmar esta hipótese, ata que se amplíe a escavación cara ao N abrindo a UR1519. 

Unidade Estratigráfica UENEI01025 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito liñal de laxes planas de xisto, de grande e mediano tamaño, que se dis-
poñen cunha orientación NE-SW, cinguindo o parapeto térreo da muralla (UENEI01026), no 
extremo SW do sector 01. No tramo exhumando, correspondente á UR1221, o depósito aca-
da unha lonxitude de 3,40 m no eixo NE-SW, unha anchura máxima de 1,30 m no eixo NW-
SE e unha potencia de 0,70 m. Esta acumulación de pedras aparece directamente debaixo da 
capa vexetal (UENEI01001), no espazo existente entre os afloramentos rochosos nos que 
remata o muro UENEI01017, e o parapeto da muralla. As pedras son predominantemente de 
xisto, e teñen un tamaño medio de entre 15 cm e 20 cm, se ben destacan algún bloques de en-
tre 30 cm e 40 cm. Este depósito, no que aparece algún material cerámico romano (anacos de 
tégula e ánfora) non foi rematado de escavar. 
Interpretación: Podería tratarse dun depósito de derrubo vencellado a algunha estrutura de 
contención do parapeto da muralla, prácticamente desmantelada por procesos postdeposicio-
nais. 
A potencia e orientación do depósito, o tamaño dos bloques e a súa fasquía como material 
construtivo, corroboran a hipótese antedita. 

Unidade Estratigráfica UENEI01026 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de terra amarelenta, de alta compactación e granulometría media que 
aparece no extremo SW do sector 02. No tramo exhumado presenta en planta unha forma 
triangular que vén dada pola esquina SE da UR1221. Está cinguida polo N polo depósito de 
bloques de xisto UENEI01025, mentras que polos demáis lados limita co perfil da cata. Ten 
unha lonxitude máxima de 2 m no eixo NE-SW e unha anchura de 1,60 m no eixo SE-NW. 
Destaca a presenza dentro do depósito de pequenos xistos e seixos. Non se documentou ma-
terial arqueolóxico asociado. 
Interpretación: Podería tratarse dun depósito de derrubo vencellado a algunha estrutura de 
contención do parapeto da muralla, prácticamente desmantelada por procesos postdeposicio-
nais. 
A potencia e orientación do depósito, o tamaño dos bloques e a súa fasquía como material 
construtivo, corroboran a hipótese antedita. 

Unidade Estratigráfica UENEI01027 
Tipo: depósito 
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Descrición: Depósito de recheo dun corte semicircular (UENEI01028) formado por terra ar-
xilosa-limosa, moi compactado, de tonalidades roxizas e ocres, con pequenos seixos e pedras 
de curacita. De configuración semicircular en planta, ubícase ao SE do muro UENEI01017, 
no extremo SE do sector 02, sobre o pavimiento arxiloso UENEI01016. Ten unha orienta-
ción E-W, e aparece secionado por una calicata Wheeler da intervención de 1976, polo que 
orixinalmente debeu ter forma circular. Presenta a imprenta dunha raíz no medio, abundante 
terra queimada, anacos cerámicos e pequenos carbóns. Ten unha lonxitude de 91 cm no eixo 
N-S, unha anchura de 64 cm no eixo E-W e unha potencia de 10 cm. Na parte N aparece un 
pequeno calzo de pedra (UENEI01035). 
Interpretación: Podería tratarse dunha pequena lareira a xeito de estrutura de combustión, 
asentada sobre o pavimento de arxila UENEI01016. 
A planta circular da estrutura, a presenza de carbóns, a cor alaranxada do depósito, a presen-
za dun pequeno calzo e a documentación de material cerámico son datos que permiten plan-
texa-la súa funcionalidade como estrutura de combustión. 

Mostra MU030819J01 
Fecha: 19-08-03 
Número de mostras e denominación: Unha mostra puntual do depósito de recheo 
UENEI01027. 
Medidas do mostreo: 30 cm de diámetro y 10 cm de profundidade. 
Tipo de material: Depósito arxiloso, de cor roxiza e pequenos carbóns. 
Contexto inmediato da mostra: Único depósito de recho dunha estrutura semicircular 
(UENEI01027), composto por sedimento arxiloso, de cor roxiza e moi compactado, con 
abundantes carbóns. Dispónse sobre o pavimento UENEI01016. 
Destino: Análise sedimentolóxica. 
Xustificación: Trátase dunha estrutura formada por terra queimada de combustión. A mostra 
tómase para analiza-la procedencia e tipo de sedimento que compón a estrutura, así como pa-
ra obter unha datación radiométrica mediante extración de materia orgánica. 

Unidade Estratigráfica UENEI01028 
Tipo: corte 
Descrición: Corte semicircular escavado no pavimento arxiloso UENEI01016. Ten unha 
lonxitude de 91 cm no eixo N-S, unha anchura de 64 cm no eixo E-W e unha profundidade 
de 15 cm. Presenta unhas paredes cóncavas en forma de U moi aberta deica rematar nunha 
base semiplana, de 60 cm por 60 cm. No límite do perfil W aparecen tres pedras (unha cuar-
cita e dous xistos a xeito de calzo). Atópase recheo por un nivel (UENEI01027) formado por 
terra arxilosa-limosa, moi compactado, de tonalidades roxizas e ocres, con pequenos seixos e 
pedras de cuarcita. Ubícase ao SE do muro UENEI01017, no extremo SE do sector 02, sobre 
o pavimento arxiloso UENEI01016. Ten unha orientación E-W, e aparece secionado por 
unha calicata Wheeler da intervención de 1976, polo que orixinalmente debeu ter forma cir-
cular. Como material asociado apareceu un único anaco cerámico, con restos de combustión. 
Interpretación: Podería tratarse dun corte habilitado para acoller unha pequena lareira a xei-
to de estrutura de combustión, asentada sobre o pavimento de arxila UENEI01016. 
A planta circular da estrutura, a presenza de carbóns, a cor alaranxada do depósito de recheo, 
a presenza dun pequeno calzo e a documentación de material cerámico son datos que permi-
ten plantexa-la súa funcionalidade como estrutura de combustión. 

Unidade Estratigráfica UENEI01029 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de natureza arxilosa e coloración moi roxiza que aparece formando 
parte do pavimento UENEI01016, cunha orientación en planta NE-SW e unhas dimensións 
de 1,20 m no eixo NE-SW e 0,90 m no eixo NW-SE. Preto do extremo N presenta un burato 
circular (UENEI01030). Dispónse sobre o nivel de ocupación UENEI01033. Esta placa de 
arxila pode equipararse á UENEI01016, aínda que se individualiza por presentar unha colo-
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ración moito máis marcada. Durante a súa escavación documentáronse anacos de cerámica 
indíxena moi machacada. 
Interpretación: Podería tratarse dos restos dun 'opus signium', pavimento de orixe romana 
empregado como aillante para impermebealiza-los solos de ocupación. 
Esta hipótese non pode ser confirmada ata que se obteñan os resultados da análise das mos-
tras extraídas desta estrutura. Polo de agora, si que podemos afirma-la existencia dun pavi-
mento que puido albergar estruturas vencelladas a actividades de combustión, de aí a colora-
ción extremadamente roxiza do sedimento. 

Mostra MU030820J02 
Fecha: 20-08-03 
Número de mostras e denominación: Unha mostra puntual no centro da UENEI01029. 
Medidas do mostreo: 20 cm por 20 cm. 
Tipo de material: Sedimento limo-arxiloso, de cor roxiza, probablemente orixinado por ac-
tividades de combustión. 
Contexto inmediato da mostra: Único depósito de recheo dun posible burato de poste loca-
lizado sobre o pavimento arxiloso UENEI01029. 
Destino: Análise sedimentolóxica. 
Xustificación: A mostra tómase no centro da UENEI01029, onde existe una meirande po-
tencia estratigráfica, para analiza-la natureza do depósito e dilucidar se se trataba orixinaria-
mente dunha estrutura de combustión ou dun preparado a xeito de pavimento para habilitar 
unha área habitacional. 

Unidade Estratigráfica UENEI01030 
Tipo: corte 
Descrición: Burato escavado na UENEI01029 que aparece recheo da UENEI01001, con al-
gún anacos cerámicos e pequenos carbóns. De forma aproximadamente circular en planta, 
cunha orientación NE-SW, coas paredes rectas e a base plana, ten unhas dimensións de 20 
cm no eixo N-W por 30 cm no eixo E-W. A súa profundidade media é de 7 cm, sendo a má-
xima de 9 cm na súa parede SW. 
Interpretación: Podería tratarse dun burato de poste vencellado a un solo de ocupación do 
que se conservan os restos dun pavimento. 
Esta hipótese non pode ser confirmada ata que se obteñan os resultados da análise das mos-
tras extraídas desta estrutura (MU030820J01). Polo de agora, si que podemos afirma-la exis-
tencia dun pavimento que puido estar delimitado por estruturas erguidas con materiais pere-
cedoiros. 

Mostra MU030820J01 
Fecha: 20-08-03 
Número de mostras e denominación: Unha mostra puntual do depósito de recheo 
UENEI01030. 
Medidas do mostreo: 20 cm por 20 cm. 
Tipo de material: Depósito de natureza húmica con algún carbón de pequeno tamaño. 
Contexto inmediato da mostra: Único depósito de recheo dun posible burato de poste loca-
lizado sobre o pavimento arxiloso UENEI01029. 
Destino: Análise sedimentolóxica e de C-14. 
Xustificación: A mostra tómase para analiza-la natureza do depósito de recheo e acadar 
unha datación radiométrica do posible burato de poste e, por extensión, do nivel de ocupa-
ción do que forma parte. 

Unidade Estratigráfica UENEI01031 
Tipo: estructura 
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Descrición: Muíño naviforme de granito de 25 cm por 27 cm que aparece reutilizado como 
elemento construtivo, fincado sobre o nivel de ocupación UENEI01033 e formando parte 
dun sistema de calzo dun burato de poste, xunto con dúas pequenas pedras fincadas de xisto. 
Presenta unha orientación E-W e semella formar parte dunha estrutura na que se integrarían 
tamén o calzo emprazado ao S (UENEI01036) e outro emprazado ao E (burato 
UENEI01037). A metade inferior da peza presenta o característico pulido deste tipo de arte-
factos, que foi traballado para reutiliza-lo como calzo. 
Interpretación: Muíño barquiforme reutilizado como calzo dun burato de poste pertencente 
a unha estrutura erguida con materiais perecedoiros, asentada sobre o nivel de ocupación 
prerromano UENEI01033. 
A fractura da peza, o característico pulido que presenta, así como a súa morfoloxía e ubica-
ción amosan claramente que se trata dun muíño naviforme reutilizado como calzo nun burato 
de poste. 

Unidade Estratigráfica UENEI01032 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito liñal de pequeno cascote de xisto, de 7 m de lonxitude e unha anchura 
que devala dende 1,40 m ata 0,60 m que conforma un derrubo disposto sobre un posible re-
baixe no xabre. Presenta en pranta unha orientación SE-NW e unha forma semicircular; parte 
da zona do extremo do muro UENEI01017 xusto na área desmantelada pola afeción moderna 
UENEI01018. Neste tramo vése claramente como as pedras se dispoñen directamente sobre 
o sustrato rochoso, acadando o depósito 1 m de anchura con pedras grandes de entre 0,30 e 
0,40 m de lonxitude. A partir de aquí os cascotes xa son de menor tamaño. Este depósito 
aparece por debaixo das calicatas de 1976, amosándose así que aquelas non foran esgotadas 
dende o punto de vista arqueolóxico. A altura do depósito vai disminuíndo dende os 0,60 m 
deica aos 0,15 m (extremo NW). Entre as pedras aparecen numerosos anacos de ánfora, tégu-
las e cerámica indíxena. 
Interpretación: Depósito de derrubo da fiada de cimentación dun muro que semella se-la 
continuación cara ao N da estrutura UENEI01017, definindo así unha estrutura oval de ca-
chotería, de 7 m de diámetro e cunha cuberta de tégulas e ímbrices. 
A disposición en planta do depósito, os materiais que o compoñen, a súa relación espacial co 
tramo de muro UENEI01017 e a existencia dunha pequena gabia de cimentación son datos 
que fundamentan esa hipótese. 

Unidade Estratigráfica UENEI01033 
Tipo: depósito 
Descrición: Depósito de terra marrón clara con abundantes raiciñas, sobre o que se asenta o 
muro semicircular UENEI01017 (no W) e mailo pavimento arxiloso UENEI0106 (no S). Na 
parte N defínese debaixo da capa vexetal (UENEI01001) e está afectado diametralmente po-
lo corte moderno (UENEI01018). Non foi definido totalmente en planta e non se iniciou a 
súa escavación, polo que descoñecemos polo momento a forma e dimensións reais deste de-
pósito. Sobre este nivel aparecen fincados unha serie de calzos vencellados a buratos de pos-
te (UENEI01031, UENEI01037, UENEI01036). Documentouse abondoso material cerámico 
indíxena que presenta un nivel homoxéneo e pechado, representado unicamente por mate-
riais da fase II do castrexo (séculos IV-II a. C.). Formalmente constátanse a maioría das pe-
zas representativas das Rías Baixas, así como elementos máis propios da zona septentrional 
ou da cunca do Miño: ólas de bordo engrosado tipo Cíes, xerra tipo Toralla, óla tipo Toralla, 
ólas de bordo aristado marítimo, bordos tipo Corredoiras e tipo Cameixa. Tamén aparece 
asociado a este material un bordo documentado correspondente a unha ánfora púnica Mañá-
Pascual A4, adscribible á mesma cronoloxía. 
Interpretación: Depósito arqueolóxico fértil correspondente a un nivel de ocupación da Fa-
se II da cultura castrexa (séculos IV-II a.C.) no que presumiblemente existiría un espazo ha-
bitacional de carácter doméstico. 
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O material cerámico asociado á cota superior deste depósito é moi homoxéneo, polo que se 
trata dun contexto uniforme cronolóxicamente, adscribible á Fase II do castrexo. A aparición 
de cerámica púnica fundamenta todavía máis esta cronoloxía relativa. Por outra banda a apa-
rición de restos dunha arquitectura erguida con materiais perecedoiros (calzos de pedra para 
buratos de poste) e maila reutilización dun muíño naviforme, atopado 'in situ' como calzo, 
abundan na hipótese da existencia dun espazo habitacional prerromano nesta zona do castro, 
presumiblemente en relación cun posible acceso suroriental á croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01034 
Tipo: estructura 
Descrición: Tramo de muro de cachotería que semella definirse en planta por debaixo do de-
rrubo UENEI01021. Ten unha orientación SE-NW e unhas dimensión de 2,20 m de lonxitu-
de e 0,50 m de anchura. Está formado por pedras de xisto (de entre 15 cm e 20 cm) e algún 
seixo aillado. Semella sentarse no extremo W aproveitando un pequeno afloramento cuarcí-
tico. Documéntase como material asociado restos cerámicos de época romana, tégulas, ladri-
llos e anacos de ánfora (Haltern 70). Non se rematou de escavar esta posible estrutura. Apa-
rentemente aséntase sobre a UENEI01033. 
Interpretación: Pequeno tramo conservado dun posible muro de cachotería prácticamente 
desmantelado, adscribible ó nivel de ocupación romano representado pola estrutura semicir-
cular UENEI01017. 
O material cerámico asociado, a cota estratigráfica á que aparece, a súa relación espacial co 
outro muro de cachotería semicircular UENEI01017 e o feito de asentarse sobre o nivel pre-
rromano UENEI01033 son datos que permiten consideralo como un muro dunha estrutura 
desmantelada, que estivo en uso no nivel de ocupación de época romana localizado nesta zo-
na do interior da croa. 

Unidade Estratigráfica UENEI01035 
Tipo: estructura 
Descrición: Pequeno calzo de pedra fincado no depósito de recheo (UENEI01027) dunha 
pequena lareira semicircular (UENEI01028) que se atopa no extremo W do pavimento de ar-
xila UENEI01016. Está formado por dúas pedras de xisto, duns 10 cm de lonxitude cada 
unha, fincadas facendo un ángulo recto, e seguindo unha orientación NE-SW. Definen un 
espazo interior de 10 cm por 10 cm, ocupado por unha terra moi solta de coloración rosácea 
como depósito de recheo, aínda que non ten apenas potencia. Non aparece material arqueo-
lóxico asociado. 
Interpretación: Pequeno calzo de pedra fincado nunha lareira, probablemente empregado 
para soster algún instrumental utilizado nalgunha actividade relacionada con procesos de 
combustión. 
A disposición e características formais das dúas pedras indican a súa orixe antrópica e a súa 
utilización durante o emprego da estrutura de combustión tipo lareira documentada. 

Unidade Estratigráfica UENEI01036 
Tipo: estructura 
Descrición: Calzo formado por dúas pedras de xisto fincadas no extremo N do tramo con-
servado de pavimento arxiloso UENEI01016. Apareceron cunha orientación N-S, definido 
un espazo interno de 20 cm por 20 cm aproximadamente. A escavación do depósito 
UENEI01016 que o cubriu permitiu exhumar a totalidade da est4rutura, a cal está fincada 
claramente sobre o nivel de ocupación UENEI01033. As pedras están chantada verticalmen-
te acadando unha altura de 30 cm. O conxunto complétase con outra laxe de xisto que apare-
ce deitada entre as outras dúas, na cara N. Este buzamento indica que orixinalmente tamén 
estaba fincada, conformando o calzo coas outras dúas. O calzo semella segui-la mesma 
orientación ca o outro calzo ubicado ao N (UENEI01031). 
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Aparentemente tamén semella gardar relación cun aliñamento de pedras que, cunha orienta-
ción E-W e unha lonxitude de 1 m, se introducen no perfil E da cata, polo que descoñecemos 
polo momento se forman parte da mesma estrutura. 
Interpretación: Calzo de pedra dunha entidade arquitectónica importante, fincado no nivel 
de ocupación prerromano UENEI01033 e cuberto de pavimento de arxila UENEI01016 que 
debeu de formar parte dunha estrutura erguida con materiais perecedoiros, pertencente a 
unha construción de carácter doméstico ou a outra construción vencellada co sistema de ac-
ceso ó SE da croa. 
A disposición e características formais das pedras indican a súa orixe antrópica e a súa utili-
zación como calzo para manter erguido un poste, pertencente a unha estrutura construida con 
materiais perecedoiros. Ata a ampliación cara ó E do sector escavado non poderemos diluci-
dar a entidade e natureza desa construción, e se pertence a unha edificación doméstica ou 
vencellada á porta de acceso suoriental. 

Unidade Estratigráfica UENEI01037 
Tipo: estructura 
Descrición: Pequeno calzo formado por dúas pedras de xisto fincadas no nivel de ocupación 
UENEI01033, ubicadas ó E do calzo UENEI01031 co que semellan estar aliñados cunha 
orientación E-W. As pedras presentan un notable buzamento e unha inclinación que aparen-
temente semellan se-las orixinais, respostando á súa función de calzo dun posible poste de 
madeira. A escavación permitiu  documentar a morfoloxía desta estrutura, formada finalmen-
te por un total de catro pedras. As dúas restantes, máis pequenas reforzan e axudan a asenta-
las outras máis grandes, que acadan os 15 cm de alto. 
Interpretación: Calzo de pedras dunha entidade arquitectónica importante, fincado no nivel 
de ocupación prerromano UENEI01033 e que debeu de formar parte dunha estrutura erguida 
con materiais perecedoiros, pertencente a unha construcción de carácter doméstico ou a outra 
construcción vencellada co sistema de acceso ó SE da croa. 
A disposición e características formais das pedras indican a súa orixe antrópica e a súa utili-
zación como calzo para manter erguido un poste, pertencente a unha estrutura construida con 
materiais perecedoiros. Ata a ampliación cara ó E do sector escavado non poderemos diluci-
dar a entidade e natureza desa construcción, e se pertence a unha edificación doméstica ou 
vencellada á porta de acceso suroriental. 
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Catálogo de pezas cerámicas 
Rafael Mª Rodríguez Martínez5 e Marco A. Rivas Nodar6 

Cerámica indíxena 

UENEI01001 
• PZNEI01/a004. Fragmento: bordo. Pasta: grisácea, con desegraxante granítico, fractura irregu-

lar, aspecto areoso e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: 
colombinos. Forma: ola de almacenaxe. Dimensións: 3x7,7x1,5x30 cm. 

• PZNEI01/a008. Fragmento: bordo aristado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico fino, 
fractura irregular e compactación alta. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colom-
binos. Forma: ola de perfil fechado e bordo recto Tipo Neixón. Dimensións: 2,3x3,8x0,5x16 cm. 

• PZNEI01/a011. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, 
fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: reductora . Acabado: alisado. 
Forma: ola de perfil composto flexionado. Modelado: torno. Dimensións: 1,9x4,6x1,4x24 cm. 

• PZNEI01/a015. Fragmento: bordo recto. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, 
fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: reductora. Acabado: alisado. 
Forma: ola de borde recto tipo Neixón. Modelado: colombinos. Dimensións: 3,3x4,5x0,x22 cm. 

• PZNEI01/a018. Fragmento: panza. Pasta: marrón avermellada. Con desgraxante granítico me-
dio, fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: es-
patulado. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,6x3x0,5 cm. 

• PZNEI01/a020. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: reductora. Acabado: espatulado. Mo-
delado: colombinos. Dimensións: 3,5x3,4x0,7 cm. 

• PZNEI01/a024. Fragmento: panza. Pasta: ocreácea, con desgraxante granítico fino, fractura 
irregular e compactación media-alta. Cocción: oxidante. Acabado: espatulado. Modelado: co-
lombinos Dimensións: 2,7x3,9x0,4 cm. 

• PZNEI01/a025. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico fino, fractura 
irregular e compactación alta. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Decoración: espatulada, 
conformando unha retícula. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,5x3,1x0,4 cm. 

• PZNEI01/a026. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante cuarcítico medio, aspecto 
areoso e compactación baixa. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Decoración: diversas liñas 
incisas paralelas que discorren en vertical, realizadas mediante peinado. Modelado: colombi-
nos. Dimensións: 3x1,9x0,8 cm. 

• PZNEI01/a034. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación media-baixa. Cocción: reductora. Acabado: engobe 
vermello. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,6x2,1x0,4 cm. 

• PZNEI01a054. Fragmento: colo. Pasta: cor escura con desgraxante granítico con pasta de frac-
tura irregular de aspecto areoso de escasa compactación. Coción: reductora. Modelado: co-
lombinos. Acabado: brunido e bien decantado que lle dá á peza un aspecto metálico. Forma: 
fragmento indíxena da fase III. Cronología: séculos II a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a055. Fragmento: panza. Pasta: ocre-alaranxada, con desgraxante micáceo, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Decoración: plástica, un 
mamelón. Modelado: colombinos. Dimensións: 1,8x1,7x1,1 cm. 

• PZNEI01/a056. Fragmento: base. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular e compactación alta. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 1,5x2x0,7 cm. 

• PZNEI01/a057. Fragmento: bordo esvasado e lixeiramente engrosado. Pasta: alaranxada, con 
desgraxante micáceo, fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxi-

                                                           
5 Arqueólogo da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra. 
6 Bolseiro do Laboratorio de Paleoambiente, Paisaxe e Patrimonio da USC, Unidade asociada ao CSIC a través do 
IEGPS (CSIC-XuGa). 
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dante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Forma: ola de perfil pechado. Dimensións: 
2,7x3x0,8 cm. 

• PZNEI01/a058. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregu-
lar e compactación media-baixa. Cocción: reductora. Decoración: plástica, dous cordóns para-
lelos de sección triangular. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,4x2,8x0,6 cm. 

• PZNEI01/a061. Fragmento: bordo engrosado. Pasta: alaranxada, con desgraxante cuarcítico-
medio, fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Modelado: 
colombinos. Forma: ola. Dimensións: 2,1x4,7x1,1x¿? cm. 

• PZNEI01/a066. Fragmento: panza. Pasta: ocreácea, con desgraxante micáceo, fractura irregu-
lar e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Deco-
ración: mixta, estampilla de eses encadeadas enmarcada por un cordón plástico. Dimensións: 
2,3x3x0,7 cm. 

• PZNEI01/a084. Fragmento: panza. Pasta: paredes alaranxadas e cerne negro, desgraxante 
granítico fino, fractura irregular e compactación alta. Cocción: mixta. Acabado: alisado. Mode-
lado: colombinos. Decoración: reticulado realizado con espatulado. Dimensións: 3,2x4x0,6 cm. 

• PZNEI01/a085. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregu-
lar e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Deco-
ración: mixta, unha liña incisa delimita o arranque da retícula bruñida. Dimensións: 3,3x4,1x0,4 
cm. 

• PZNEI01/a087. Fragmento: bordo biselado. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: reductora. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 1,7x4,3x1x22 cm. 

• PZNEI01/a092. Fragmento: bordo esvasado e lixeiramente engrosado. Pasta: cerne grisáceo e 
paredes alaranxadas, desgraxante granítico medio, fractura irregular e compactación media. 
Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Forma: ola tipo Cíes. Dimensións: 3,2x6,5x0,8x24 
cm. Tipo: ola tipo Cíes. 

• PZNEI01/a096. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara cunha liña cincenta no interior con 
desgraxante granítico cunha matriz desigual de fractura irregular de aspecto areoso e baixa 
compactación. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. Producción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a098. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: marronáceo, con desgraxante granítico 
groseiro, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 2,8x3,1x0,8x22 cm. 

• PZNEI01/a119. Fragmento: bordo (3) aristado. Pasta: cerne grisáceo e paredes alaranxadas, 
desgraxante granítico medio, fractura irregular e compactación media. Cocción: mixta. Acaba-
do: alisado. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,6x6x0,6x16 cm. 

• PZNEI01/a127. Fragmento: bordo esvasado e engrosado inferiormente. Pasta: ocre, con des-
graxante granítico fino, fractura irregular e compactación media-baixa. Cocción: oxidante. Aca-
bado: alisado. Modelado: colombinos. Forma: ola. Dimensións: 3,2x6x0,8x20 cm. 

• PZNEI01/a129. Fragmento: borde(2) aristado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico fino, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: co-
lombinos. Dimensións: 9,7x3,6x0,5x18 cm. 

• PZNEI01/a139. Fragmento: panza. Pasta: cor escura con desgraxante micáceo de fractura 
irregular de aspecto areoso de compactación baixa. Modelado: colombinos. Acabado: brunido 
combinado con espatulado. Coción: reductora. Cronología: séculos V a.C-cambio de era. 

• PZNEI01/a157. Fragmento: asa. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Dimensións: 2x2,7x1,5 cm. 

• PZNEI01/a162. Fragmento: panza. Pasta: ocre, con desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Decoración: 
mixta, estampilla de “eses” sobre cordón plástico. Dimensións: 5x2,6x0,6 cm. 

• PZNEI01/a174. Fragmento: bordo recto. Pasta: alaranxada, con desgraxante cuarcítico medio, 
fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. 
Modelado: colombinos. Forma: ola con borde recto tipo Neixón. Dimensións: 2x2,6x0,8x18 cm. 

• PZNEI01/a189. Fragmento: base. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular e compactación media. Modelado: posible torno de man. Dimensións: 2,3x2,1x0,7x16 
cm. 

• PZNEI01/a208. Fragmento: base. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimen-
sións: 2,2x3,8x1x¿? cm. 

• PZNEI01/a221. Fragmento: colo. Pasta: cor amarelento con desgraxante granítico de aspecto 
areoso, de fractura rectilínea. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Ti-
po: Haltern 70. 
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• PZNEI01/a227. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada con manchóns negros de fractura 
irregular, de aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: mixta. Modelado: colombinos. 
Acabado: brunido e espatulado que cobre o fragmento. Observacións: estilo decorativo da fase 
III da cultura castrexa. 

• PZNEI01/a246. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea no exterior e amarelenta no interior, con 
desgraxante granítico de aspecto areoso, de compactación baixa, de fractura irregular. Mode-
lado: colombinos. Acabado: alisado. 

• PZNEI01/a256. Fragmento: asa (3). Pasta: gris, con desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimen-
sións: 7,3x3,5x1,5 cm. 

• PZNEI01/a264. Fragmento: bordo. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico fino, fractura 
irregular e compactación media-baixa. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: co-
lombinos. Decoración: diversas liñas paralelas incisas que cubren todo o borde. Forma: ola con 
borde retraído con reforzo triangula tipo Vigo. Dimensións: 2,9x7,2x0,5x18 cm. 

• PZNEI01a000273/UE001: Fragmento: panza. Pasta: de color grisáceo en el interior y rojizo en 
el exterior de aspecto arenoso de desgrasante granítico y compactación alta. Modelado: torno 
rápido. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70 siglo Ia.C-Id.C o T.9.1.1.1 siglo Ia.C-Id.C. 

• PZNEI01/a281. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara con desgraxante granítico de fractura 
rectilínea, de aspecto areoso e moi compactado. Cocción: mixta. Modelado: torno rápido. Aca-
bado: alisado. Tipo: Haltern 70. 

• PZNEI01/a283. Fragmento: bordo. Pasta: cerne grisáceo e paredes alaranxadas, con des-
graxante granítico medio, fractura irregular e compactación media. Cocción: mixta. Acabado: 
alisado. Modelado: colombinos. Forma: borde tipo Cíes. Dimensións: 2x3,1x0,7x¿? cm. 

• PZNEI01/a285. Fragmento: panza. Pasta: cor marrón con desgraxante micáceo de aspecto 
areoso de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Ti-
po: Beltrán ou Haltern 70. 

• PZNEI01/a291. Fragmento: bordo. Pasta: marronácea, con desgraxante granítico, fractura irre-
gular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: 
colombinos. Decoración: sobre a parte superior do bordo motivo de espiga inciso. Forma: borde 
reentrante tipo Corredoiras. Observacións: na tese de doutoramento de Josefa Rey Castiñeiras 
aparece catalogado neste xacemento un fragmento idéntico ó que nos centra. Dimensións: 
4x5,3x0,6x18 cm. 

• PZNEI01/a293. Fragmento: bordo. Pasta: cor grisácea con desgraxante granítico de aspecto 
areoso, de compactación baixa, de fractura irregular. Coción: reductora. Modelado: colombinos. 
Acabado: alisado. Tipo: bordo aristado. Cronología: séculos IV a.C-Cambio de era. 

• PZNEI01/a295. Fragmento: panza. Pasta: de cor rosada con desgraxante granítico de fractura 
rectilínea, de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. 
Tipo: Haltern 70. 

• PZNEI01/a296. Fragmento: base. Pasta: alaranxada, desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno. Dimensións: 
1,2x3,1x0,5 cm. 

• PZNEI01/a299. Fragmento: panza. Pasta: cor amarelenta con desgraxante granítico moi fino 
de aspecto areoso de fractura irregular e compactación dura. Cocción: oxidante. Modelado: 
torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: ánfora T.9.1.1.1 ou Haltern 70. 

• PZNEI01/a305. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza de aspecto areoso con desgraxante graní-
tico de compactación alta e de fractura irregular. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Ti-
po: cerámica CLA67, século I a.C. 

• PZNEI01/a307. Fragmento: borde. Pasta: de cor roxiiza de aspecto xabonoso con desgraxante 
seixítico e micáceo moi fino, con fractura rectilínea. Modelado: torno rápido. Cocción: oxidante. 
Tipo: Terra sigillata focense Hayes III (séculos IV d.C-VI d.C. 

• PZNEI01/a315. Fragmento: asa. Pasta: de cor negra con desgraxante cuarcítico de fractura 
irregular de compactación baixa. Coción: reductora. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. 
Observacións: asa de seción rectangular de produción indíxena. 

• PZNEI01/a316. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza de tonalidades negras con desgraxante 
granítico de aspecto areoso, compactación baixa de fractura irregular. Producción: cerámica 
indíxena da fase I. 

• PZNEI01/a318. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: marrón, con desgraxante granítico fino, 
fractura irregular e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno de 
man. Dimensións: 3,1x5,3x0,5x15 cm. 

• PZNEI01/a319. Fragmento: bordo. Pasta: cor roxiza con desgraxante seixítico de fractura irre-
gular de compactación baixa. Cocción: oxidante. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. Ti-
po: bordo tipo Neixón. 
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• PZNEI01a/327. Fragmento: panza. Pasta: de cor parda con desgraxante granítico de aspecto 
areoso de compactación baixa e de fractura irregular. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. 

• PZNEI01/a328. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: ocre, con desgraxante granítico medio, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: manual. Dimensións: 
2,3x4,9x0,6x20 cm. 

• PZNEI01/a337. Fragmento: panza. Pasta: ocre, con desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Decoración: 
mixta, decoración metopada, dividindo os campos cordóns plásticos de sección semicircular. 
Dentro de eles estampilla de “ese” encadeadas en un nivel inferior unha estampilla circular. 
Dimensións: 5,6x3x0,7 cm. 

• PZNEI01/a341. Fragmento: panza. Pasta: de cor escuro con desgraxante granítico de gran fino 
con aspecto arenoso pouco compactado de fractura irregular. Cocción: reductora. Modelado: 
colombinos. Acabado: brunido. Producción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a346. Fragmento: asa. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Dimensións: 4,4x3,1x1,2 cm. 

• PZNEI01/a355. Fragmento: bordo. Pasta: cor rosada con desgraxante micáceo de aspecto 
areoso de compactación alta e de fractura rectilínea. Forma: alisador. Cocción: oxidante. 

• PZNEI01/a357. Fragmento: bordo con arranque de ása. Pasta: cor alaranxada con desgraxante 
granítico de aspecto areoso de compactación baixa de fractura irregular. Coción: mixta. Mode-
lado: colombinos. Acabado: alisado. Tipo: xerra tipo Toralla. 

• PZNEI01/a365. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: marronácea, con desgraxante granítico, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: co-
lombinos. Decoración: duas liñas incisas paralelas no borde. Forma: borde tipo Cíes. Dimen-
sións: 2,8x3,7x0,8x18 cm. 

• PZNEI01/a380. Fragmento: bordo. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Forma: 
ola tipo Toralla. Dimensións: 3,2x4,3x0,6x18 cm. 

• PZNEI01/a392. Fragmento: bordo. Pasta: marronácea, con desgraxante granítico medio, frac-
tura irregular e compactación alta. Coción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. 
Forma: óla de almacenaxe. Dimensións: 7,05x11x2,1x¿? cm. 

• PZNEI01/a396. Fragmento: arranque de asa. Pasta: cor amarelenta na parte interior e roxiza 
no exterior, de fractura irregular e aspecto xabonoso, con compactación media. Modelado: tor-
no rápido. Cocción: oxidante. Producción: ánfora púnica. 

• PZNEI01/a399. Fragmento: bordo. Pasta de cor parda clara de fractura irregular de aspecto 
areoso, con desgraxante granítico, de compactación alta. Modelado: colombinos. Coción: re-
ductora. Tipo: bodo engrosado tipo Cíes. Cronología: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a401. Fragmento: panza. Pasta: alaranxada con desgraxante granítico de fractura 
irregular, con aspecto areoso e compactación media. Coción: mixta. Acabado: alisado e engo-
be interior. Modelado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a405. Fragmento: panza. Pasta: grisácea con desgraxante moy micáceo de fractura 
regular e compactación media. Coción reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos 
Produción: cerámica indíxena.. 

• PZNEI01/a407. Fragmento: bordo. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimen-
sións: 2,3x3,4x0,6x 18 cm. 

• PZNEI01/a418. Fragmento: bordo (2) esvasado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico 
medio, fractura irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Dimen-
sións: 3x4,6x0,6x24 cm. 

• PZNEI01/a431. Fragmento: bordo. Pasta. Color alaranxada con desgraxante micáceo de frac-
tura irregular, compactación media. Modelado: torno rápido. Producción: cerámica común neo-
púnica. 

• PZNEI01/a435. Fragmento: panza. Pasta: de cor alaranxada con desgraxante micáceo de frac-
tura rectilínea, compactación media. Modelado: torno rápido. Producción: cerámica púnica. 

• PZNEI01/a437. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregu-
lar e compactación media. Cocción: reductora. Modelado: colombinos. Decoración: plástica, 
mamelón de sección cónica. Dimensións: 4,5x2,4x0,7 cm. 

• PZNEI01/a438. Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante granítico de fractura irre-
gular e compactación media. Coción mixta. Acabado: brunido exterior. Modelado: colombinos. 
Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a440. Fragmento: bordo. Pasta: cor amarela de desgraxante granítico con aspecto 
areoso de fractura irregular de alta compactación. Modelado: torno rápido. Cocción: oxidante. 
Tipo: morteiro. 
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• PZNEI01/a444. Fragmento: panza. Pasta: ocreácea, con desgraxante micáceo, fractura irregu-
lar e compactación media-alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno de man. 
Decoración: cordón plásticos paralelos de sección triangular. Dimensións: 3,9x6,2x0,9 cm. 

• PZNEI01/a447. Fragmento: bordo (12). Pasta: cerne negruzcas e paredes vermellas, con des-
graxante granítico medio, fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: 
mixta. Acabado: espatulado. Modelado: manual.. Dimensións: 4,2x13,3x0,8x20 cm. 

• PZNEI01/a463. Fragmento: bordo (4) esvasado. Pasta: cerne grisáceo e paredes laranxas, con 
desgraxante cuarcítico medio, fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Coc-
ción: mixta. Acabado: espatulado. Modelado: manual. Dimensións: 7x9,3x1x¿?cm. 

• PZNEI01a/505. Fragmento: asa. Pasta: cor alaranxada cunha liña escura no interior da pasta, 
con desgraxante granítico de aspecto areoso e fractura irregular, de compactación baixa. Mo-
delado: colombinos. Acabado: alisado. Coción: mixta. Observacións: asa de seción triangular 
da fase III. Cronoloxía: séculos II a. C.-Cambio de era. 

• PZNEI01/a508. Fragmento: panza. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación media-baixa. Cocción: reductora. Acabado: escobi-
lleado. Modelado: colombinos. Dimensións: 3,4x3,6x0,5 cm. 

• PZNEI01/a509. Fragmento: bordo retraído. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico, fractura 
irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. 
Decoración: espiga incisa sobre o bordo estructurada a xeito de metopa. Forma: borde tipo Co-
rredoiras. Dimensións: 4,9x9,1x0,5x 19 cm. 

• PZNEI01/a511. Fragmento: bordo. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico medio, fractu-
ra irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: espatulado. Modelado: colom-
binos. Dimensións: 3,6x6,5x0,8x20 cm. 

• PZNEI01/521. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara con desgraxante granítico de compac-
tación media e de aspecto areoso. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 70. 

• PZNEI01/a527. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea no interior e exterior, con desgraxante 
granítico de fractura irregular, de compactación alta. Coción: oxidante. Acabado: brunido tanto 
no interior coma no exterior da peza. Modelado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a541. Fragmento: base. Pasta: laranxa, con desgraxante micáceo, fractura irregular e 
compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimensións: 
2,1x3,6x0,7x17 cm. 

• PZNEI01/a543. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, frac-
tura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombi-
nos. Dimensións: 3,8x5,7x0,7x22 cm. 

• PZNEI01/a545. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: ocreácea, con desgraxante granítico, frac-
tura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: torno de man. Dimensións: 
5,3x4,8x1x22 cm. 

• PZNEI01/a000546. Fragmento: panza. Pasta: desgraxante granítico de cor escuro e roxo, de 
coción irregular, fractura irregular, de aspecto areoso  compactación alta. Modelado: colombi-
nos. Acabado: brunido. Produción: óla de produción indíxena. 

• PZNEI01/a551. Fragmento: base. Pasta: alaranxada, con desgraxante cuarcítico, fractura irre-
gular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: espatulado. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 5,6x9,2x0,7x¿? cm. 

• PZNEI01/a553. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea interior e alaranxada exterior, de des-
graxante granítico de fractura rectilínea, de compactación alta, de aspecto areoso. Cocción: 
mixta. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 70 ou T.9.1.1.1. 

• PZNEI01/a556. Fragmento: bordo. Pasta: de cor alaranxada no exterior e escuro no interior con 
desgraxante cuarcítico, de fractura irregular e de aspecto areoso. Coción: oxidante. Modelado: 
colombinos. Acabado: alisado. Tipo: bordo engrosado tipo Cíes. Cronología: séculos IV a.C-II 
a.C. 

• PZNEI01/a564. Fragmento: bordo. Pasta: laranxa, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modela-
do: colombinos. Dimensións: 2,3x5x0,7x21 cm. 

• PZNEI01/a591. Fragmento: bordo. Pasta: cerne grisáceo e paredes alaranxadas, con des-
graxante granítico medio, fractura irregular, aspecto areoso e compactación media-baixa. Coc-
ción: mixta. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimensións: 2,8x7,6x0,8x24 cm. 

• PZNEI01/a593. Fragmento: bordo. Pasta: ocre, con desgraxante granítico fino, fractura irregu-
lar e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno de man. Di-
mensións: 4,6x7,4x0,7x 22cm. 

• PZNEI01/a618. Fragmento: bordo esvasado e engrosado. Pasta: cerne grisáceo e paredes ala-
ranxadas, desgraxante cuarcítico, fractura irregular e compactación media-alta. Cocción: mixta. 
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Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Decoración: tres liñas paralelas incisas no fronte do 
bordo. Tipo: bordo tipo Cíes. Dimensións: 3,1x3,4x1x¿? cm. 

• PZNEI01/a619. Fragmento: bordo aristado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico medio, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: co-
lombinos. Dimensións: 3,1x5,6x0,5x16 cm. 

• PZNEI01/a635. Fragmento: bordo biselado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico fino, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: espatulado. Modelado: 
colombinos. Dimensións: 2,5x3,4x,1x¿? cm. 

• PZNEI01/a644. Fragmento: bordo engrosado. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: ma-
nual. Forma: tipo Cíes. Dimensións: 4,8x7,9x0,7x¿? cm. 

• PZNEI01/a647. Fragmento: bordo aristado. Pasta: alaranxada, con desgraxante micáceo, frac-
tura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 2,8x4,9x0,7x16 cm. 

• PZNEI01/a650. Fragmento: bordo aristado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico, fractura 
irregular e compactación media. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. 
Dimensións: 2,9x3,5x0,7x12 cm. 

• PZNEI01/a747. Fragmento: panza. Pasta: cor escura con alisado exterior e con desgraxante 
cuarcítico de fractura irregular, de aspecto areoso e compactación baixa. Coción: reductora. 
Modelado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a748. Fragmento: panza. Pasta: de cor escura con desgraxante granítico de fractura 
irregular de aspecto areoso e compactación baixa. Coción: reductora. Modelado: colombinos. 
Acabado: brunido. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a751. Fragmento: bordo. Pasta: cor escura con desgraxante granítico de fractura 
irregular, de aspecto areoso, de compactación baixa. Coción: reductora. Modelado: colombi-
nos. Acabado: alisado. Tipo: bordo facetado. Cronología: séculos IV a.C-cambio de era. 

• PZNEI01/a752. Fragmento: panza. Pasta. Cor alaranxada con pasta interior negra con des-
graxante granítico, de aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: mixta. Modelado: co-
lombinos. Acabado: alisado. Producción: cerámica indíxena da fase I da cultura castrexa. 

• PZNEI01/a772. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada con desgraxante micáceo, de aspec-
to areoso, de fractura irregular e compactación baixa. Coción: oxidante. Acabado: alisado no in-
terior e brunido e espatulado no exterior. Obsrvacións: cerámica indíxena que polo seu acaba-
do e bo decantado a sitúan a partir da fase II. Cronoloxía: séculos IV a.C-cambio de era. 

• PZNEI01a/806. Fragmento: bordo. Pasta: cor alaranxada exterior con desgraxante granítico de 
aspecto areoso de compactación baixa de fractura irregular. Modelado: colombinos. Acabado: 
alisado. Tipo: bordo engrosado tipo Cíes. Cronoloxía: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a842. Fragmento: panza. Pasta: de cor grisácea no exterior e negro no interior de 
fractura irregular con desgraxante moi micáceo de aspecto areoso de compactación media. 
Coción: reductora. Acabado: alisado. Modelado: colombinos. 

UENEI01003 
• PZNEI01/a205. Fragmento: panza. Pasta: cor escura con desgraxante micáceo, de aspecto 

areoso, de fractura irregular e pouco compactada. Coción: reductora. Modelado: torno lento. 
Acabado: alisado. Produción: cerámica indígena. Séculos I a.C-I d.C. 

UENEI01012 
• PZNEI01/a418. Fragmento: bordo. Pasta: de cor escura con desgraxante granítico, de fractura 

irregular e aspecto areoso de compactación media. Coción: reductora. Acabado: alisado. Mo-
delado: colombinos. Tipo: Bordo engrosado tipo Cíes. Cronoloxía: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a463. Fragmento: bordo. Pasta: cor parda con desgraxante micáceo, de fractura irre-
gular, con aspecto areoso e compactación baixa. Coción: reductora. Acabado: brunido na parte 
interior do fragmento e alisado na parte exterior. Modelado: colombinos. Tipo: bordo engrosado 
tipo Cíes. Cronoloxía: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a490. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea, con desgraxante granítico, fractura 
irregular e compactación alta. Coción: reductora. Acabado: espatulado. Modelado: colombinos. 
Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a491. Fragmento: bordo. Pasta: marrón con desgraxante micáceo, fractura irregular, 
aspecto areoso, compactación media. Coción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombi-
nos. Tipo: bordo tipo Cameixa. 

• PZNEI01/a574. Fragmento: bordo. Pasta: cor marrón con desgraxante micáceo de aspecto 
xabonoso, de ruptura rectilínea moi compactada. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. 
Tipo: Dressel  2-4 itálica. 
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• PZNEI01/a579. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara no exterior e escura no interior, con 
desgraxante micáceo de aspecto areoso e de compactación baixa. Modelado: colombinos. 
Acabado: brunido interior. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a580. Fragmento: panza. Pasta: de cor escura de desgraxante micáceo, de aspecto 
areoso, de compactación baixa. Coción: reductora. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. 
Produción: cerámica indíxena. 

UENEI01015 
• PZNEI01/a256. Fragmento: asa. Pasta: de cor escura con desgraxante granítico, de aspecto 

areoso e de compactación baixa. Coción: reductora. Modelado: colombinos. Acabado: alisado. 
Tipo: xerra tipo Toralla. Cronología: séculos IV a.C-II a.C. Observacións: asa de seción triangu-
lar. 

• PZNEI01/a264. Fragmento: bordo. Pasta: de cor escura, con desgraxante granítico, de com-
pactación alta e de fractura irregular. Coción: reductora. Modelado: colombinos. Acabado: de-
coración plástica e incisa. Tipo: bordo reforzado tipo Vigo da fase III. Cronología: séculos II a.C-
Cambio de era. 

• PZNEI01/a376. Fragmento: panza. Pasta: cor marrón de fractura irregular de aspecto xabono-
so, con desgraxante micáceo, de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápi-
do. Producción: cerámica púnica. 

• PZNEI01/a412. Fragmento: asa. Pasta: de cor ocre de fractura irregular, aspecto areoso, con 
desgraxante seixítico, de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: 
Haltern 70. 

• PZNEI01/a424. Fragmento: panza. Pasta. Alaranxada de cor ocre no exterior, fractura irregular, 
con desgraxante seixítico e aspecto areoso con compactación media. Cocción: oxidante. Mode-
lado: torno rápido. Tipo: Lomba do Canho CLA67 século I a.C. 

• PZNEI01/a460. Fragmento: bordo. Pasta: cor escura con desgraxante granítico de fractura 
irregular con aspecto areoso e compactación baixa. Coción: reductora. Acabado: brunido na 
parte interior. Produción: borde esvasado de perfil composto, cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a486. Fragmento: asa. Pasta: cor alaranxada, con desgraxante micáceo, de fractura 
irregular, de aspecto areoso e de compactación baixa. Coción: oxidante. Acabado: alisado. 
Modelado: colombinos. Produción: asa de seión circular dunha cerámica indígena. 

• PZNEI01/a489. Fragmento: panza. Pasta: cor escura con desgraxante micáceo de aspecto 
areoso de fractura irregular e compactación baixa. Coción: reductora. Acabado: brunido. Mode-
lado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a498. Fragmento: panza. Pasta: pardo escura con desgraxante cuarcítico de fractura 
irregular, de aspecto areoso. Coción: mixta. Modelado: colombinos. Acabado: brunido. Produ-
ción: cerámica indíxena. 

UENEI01016 
• PZNEI01/a596. Fragmento: panza. Pasta: cor negra con desgraxante granítico de aspecto 

areoso, de compactación baixa e ruptura irregular. Coción: reductora. Modelado: colombinos. 
Acabado: brunido. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a630. Fragmento: colo. Pasta: cor escuro na parte exterior do fragmento, o interior da 
peza é alaranxada. O decantado presenta unha coloración laranxa e negra con desgraxante 
granítico, aspecto areoso, fractura irregular e compactación baixa. Coción: mixta. Modelado: 
colombinos. Acabado: brunido con decoración exterior a base de espatulados verticais. Produ-
ción: cerámica indíxena da fase II ou III da cultura castrexa. 

• PZNEI01/a640. Fragmento: bordo recto. Pasta: ocre-alaranxada, con desgraxante granítico, 
fractura irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: espatu-
lado. Modelado: colombinos. Forma: cunca ou fonte. Dimensións: 3,3x6x0,65x22 cm 

UENEI01033 
• PZNEI01/a636. Fragmento: bordo retraído. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico, fractura 

irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: reductora. Acabado: alisado. Mode-
lado: colombinos. Decoración: espiga incisa, encadrada nunha estructura de metopa sobre o 
bordo. Forma: borde tipo Corredoiras. Dimensións: 2,45x5,6x0,7x18 cm. 

• PZNEI01/a661. Fragmento: colo. Pasta: brunido alaranxado no exterior e negro no interior, con 
desgraxante granítico de aspecto areoso, fractura irregular e compactación baixa. Coción: re-
ductora. Acabado: brunido con espatulados verticais ao longo do colo. Modelado: colombinos. 
Tipo: bordo esvasado fase II. Cronoloxía: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a697. Fragmento: bordo. Pasta: cor escura e alaranxada, con desgraxante granítico, 
aspecto areoso, fractura irregular e compactación baixa. Modelado: colombinos. Acabado: bru-
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nido. Coción: mixta. Tipo: bordo esvasado simple, probablemente dunha xerra tipo Toralla. 
Cronoloxía: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a698. Fragmento: bordo protoaristado. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico 
medio, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modela-
do: colombinos. Dimensións: 2,95x7,6x0,7x18 cm. 

• PZNEI01/a701. Fragmento: panza. Pasta: cor parda, con desgraxante cuarcítico, fractura irre-
gular, aspecto areoso. Coción: reductora. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a702. Fragmento: panza. Pasta: escura con desgraxante micáceo, de fractura irregu-
lar. Acabado: alisado e espatulado. Modelado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a703: Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante cuarcítico, de fractura 
irregular, aspecto areoso, de compactación media. Coción: oxidante. Acabado: brunido. Mode-
lado: colombinos. Produción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a704. Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante cuarcítico, de fractura 
irregular, de aspecto areoso e de compactación alta. Coción: mixta. Acabado: alisado. Produ-
ción: cerámica indíxena. 

• PZNEI01/a705. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: engobe branquecino. 
Modelado: colombinos: Dimensións: 3,4x2,3x0,7 cm. 

• PZNEI01/a706. Fragmento: bordo. Pasta: de cor alaranxada, desgraxante cuarcítico de aspec-
to areoso, de fractura irregular, de compactación baixa. Coción: oxidante. Modelado: colombi-
nos. Acabado: alisado. Tipo: bordo esvasado de perfil simple. 

• PZNEI01/a708. Fragmento: bordo recto. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico, fractura 
irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: restos de engobe marronáceo. 
Modelado: colombinos. Dimensións: 1,8x4,4x0,9x24 cm. 

• PZNEI01/a711. Fragmento: bordo esvasado e engrosado. Pasta: cerne grisáceo e paredes ala-
ranxadas, con desgraxante granítico, fractura irregular e compactación media. Cocción: mixta. 
Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimensións: 3,8x2,7x1 cm. 

• PZNEI01/a716. Fragmento: base. Pasta: grisácea, con desgraxante micáceo, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: reductora- Acabado: alisado. Modelado: colombinos. Dimen-
sións: 1,5x2,9x0,5x¿? cm. 

• PZNEI01/a720. Fragmento: bordo. Pasta: de cor alaranxada no exterior e grisácea no interior, 
de fractura irregular, de aspecto areoso, de compactación alta. Coción mixta. Modelado: co-
lombinos. Acabado: brunido. Tipo: bordo engrosado tipo Cíes. Cronoloxía: séculos IV a.C-II 
a.C. 

• PZNEI01/a725. Fragmento: bordo aristado. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico, frac-
tura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: colombi-
nos. Forma: ola con bordo protoaristado. Dimensións: 3,2x4x0,7 cm. 

• PZNEI01/a726. Fragmento: bordo esvasado. Pasta: grisácea, con desgraxante granítico, frac-
tura irregular e compactación media. Cocción Reductora. Acabado: alisado. Modelado: colom-
binos. Forma: ola con bordo esvasado. Dimensións: 4,3x3x1 cm. 

Cerámica importada: púnica e romana 

Púnica e íbero-púnica 

UENEI01001 

• PZNEI01/a038. Fragmento: panza. Pasta: ocre-amarela, con desgraxante granítico fino, fractu-
ra rectilínea, aspecto areoso e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: engobe interior 
vermello. Modelado: torno rápido. Dimensións: 2,7x2,4x0,5 cm. 

• PZNEI01/a049. Fragmento: panza. Pasta: ocre-amarela, con desgraxante granítico fino, fractu-
ra rectilínea, aspecto areoso e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: engobe interior 
vermello. Modelado: torno rápido. Dimensións: 2,4x2,1x0,5 cm. 

• PZNEI01a0067. Fragmento: panza e colo. Pasta: cor alaranxada con engobe amarelento, des-
graxante moi fino con pequenos fragmentos de mica, seixo e material orgánico, de fractura 
irregular, aspecto xabonoso e compactación alta. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. 
Coción: oxidante. Produción: cerámica neopúnica. Cronoloxía: séculos II a.C-I a.C. 

• PZNEI01a093. Fragmento: panza. Pasta: desgraxante micáceo de cor grisácea no exterior e un 
engobe alaranxado no interior de aspecto xabronoso de fractura rectilínea de alta compacta-
ción. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: Mañá C2. Cronoloxía: 100 a.C-25 a.C. 
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• PZNEI01/a128. Fragmento: panza(2). Pasta: ocre-alaranxada, con desgraxante granítico fino, 
fractura irregular e compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Dimensións: 
5,9x4,2x1,2 cm. 

• PZNEI01a0173.Fragmento: panza. Pasta: cor amarelenta no exterior cun engobe alaranxado 
no interior cun desgraxante micáceo de fractura rectilínea de aspecto xabronoso e compacto. 
Coción: oxidante. Modelado: torno rápido Tipo: cerámica común púnica. Séculos: IV a.C-I a.C. 

• PZNEI01a233. Fragmento: panza. Pasta: cor marrón amarelenta no interior e roxizo no exterior 
con desgraxante micáceo de gran fino e tamaño predeterminado de aspecto xabonoso de frac-
tura rectilínea e compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: engobe 
exterior. Produción: cerámica común púnica. Cronología: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a271. Fragmento: colo. Pasta: de cor alaranxada no interior e amarelenta no exterior 
desgraxante moi fino micáceo, de aspecto xabonoso, de fractura irregular e compactada. Coc-
ción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Produción: cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a356. Fragmento: bordo. Pasta: rosa-ocreácea, con desgraxante cuarcítico e presen-
ta inclusións de chamota, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Modela-
do: torno rápido. Dimensións: 3,3x5,8x0,7x18 cm. 

• PZNEI01/a402. Fragmento: panza. Pasta: alaranxada con desgraxante micáceo de fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. 
Producción: cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a435. Fragmento: panza. Pasta: alaranxada na parte interna e ocre na externa, con 
desgraxante cuarcítico fino, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Aca-
bado: alisado. Modelado: torno rápido. Dimensións: 4,3x4,3x0,7 cm. 

• PZNEI01/a518. Fragmento: panza. Pasta: de cor parda clara con desgraxante granítico de as-
pecto areoso, de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 
70. 

• PZNEI01/a519. Fragmento: colo. Pasta: cor branca con desgraxante micáceo de aspecto 
xabonoso de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Producción: cerá-
mica neopúnica. 

• PZNEI01/a520. Fragmento: panza e arranque de fondo. Pasta: cor parda clara con desgraxan-
te micáceo de aspecto xabonoso con compactación alta. Modelado: torno rápido. Cocción: oxi-
dante. Producción: cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a540. Fragmento: panza con arranque de colo. Pasta: desgraxante micáceo e trozos 
de seixo con aspecto xabonoso e compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápi-
do. Producción: cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a620. Fragmento: panza. Pasta: cerne alaranxado e paredes ocres, con desgraxante 
cuarcítico fino, fractura rectilínea e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Dimensións: 3,3x3,2x0,6 cm. 

• PZNEI01/a742. Fragmento: panza. Pasta: de cor clara con desgraxante micáceo de fractura 
irregular de aspecto xabonoso, de compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. 
Modelado: torno rápido. Producción: ánfora púnica. 

• PZNEI01a/781. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada no interior e amarelenta no exterior, 
con desgraxante micáceo de fractura rectilínea, de aspecto xabonoso e compactada. Coción: 
oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: engobe exterior. Produción: cerámica púnica. Cro-
nología: séculos IV a.C-II a.C. 

• PZNEI01/a809. Fragmento: base. Pasta: cor alaranxada, de aspecto xabonoso, con desgraxan-
te cuarcítico, micáceo e orgánico, de fractura rectilínea e de compactación alta. Modelado: tor-
no rápido. Acabado: alisado. Produción: cerámica neopúnica. Cronoloxía: séculos II a.C-I a.C. 

• PZNEI01/a815. Fragmento: panza. Pasta: de cor alaranxada e amarila no exterior con des-
graxante micáceo de aspecto xabonoso de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: 
torno rápido. Tipo: Maña C2. Cronoloxía: anos 100-25 a.C. 

UENEI01015 

• PZNEI01/a482. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada con desgraxante micáceo, con fractu-
ra rectilínea e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno rápido. 
Producción: Cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a488. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada con desgraxante micáceo de fractura 
rectilínea e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno rápido. 
Producción: cerámica neopúnica. 

• PZNEI01/a497. Fragmento: panza. Pasta: cerne alaranxado e paredes ocres, con desgraxante 
cuarcítico fino, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Dimensións: 7,2x7x1 cm. 
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• PZNEI01/a571. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada no interior e amarelenta no exterior, 
con desgraxante granítico, de aspecto xabonoso, de ruptura rectilínea, moi compactada. Coc-
ción: oxidante. Modelado: torno rápido. Producción: cerámica neopúnica. 

UENEI01016 

• PZNEI01/a598. Fragmento: panza. Pasta: de cor alaranxada con desgraxante micáceo, de as-
pecto xabonoso, de ruptura irregular, de alta compactación. Cocción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Acabado: alisado. Producción: cerámica neopúnica. 

UENEI01033 

• PZNEI01/a694. Fragmento: panza. Pasta: cerne alaranxado e paredes ocres, con desgraxante 
cuarcítico e inclusións de calcita, fractura rectilínea e compactación media. Cocción: oxidante. 
Modelado: torno rápido. Dimensións: 3,2x2,9x0,6 cm. 

• PZNEI01/a768. Fragmento: panza. Pasta: branquecina, con desgraxante cuarcítico, fractura 
irregular e compactación baixa. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Dimensións: 
3,55x2,4x0,7 cm. 

• PZNEI01/a727. Fragmento: panza. Pasta: alaranxada, fractura rectilínea e compactación alta. 
Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Dimensións: 1,7x2,9x0,6 cm. 

• PZNEI01/a734. Fragmento: bordo. Pasta: cerne laranxa e paredes ocres desgraxante cuarcíti-
co fino, fractura rectilínea e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: restos de engo-
be branquecino. Modelado: torno rápido. Forma: Mañá A. Cronoloxía: século V ó II a.C. Dimen-
sións: 4,7x6,6x1,1 cm. 

Cerámica romana 

Cerámica fina (terra sigillata e de paredes finas, entre outras) 

UENEI01001 

• PZNEI01a053. Fragmento: panza. Pasta: cor grisáceo de desgraxante micáceo de aspecto 
xabonoso de fractura irregular moi compactada. Coción: reductora. Acabado: brunido. Tipo: 
cerámica de orixe bracarense cincenta fina. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a298. Fragmento: panza. Pasta: gris-azulada, con desgraxante cuarcítico fino, fractu-
ra rectilínea e compactación alta. Cocciòn: oxidante. Producción: cincenta fina bracarense Aca-
bado: bruñido. Modelado: torno rápido. Cronoloxía: século I d.C. Dimensións: 2,8x2,6x0,8 cm. 

• PZNEI01/a307. Fragmento: bordo. Pasta: laranxa, con desgraxante calcítico fino, fractura rec-
tilínea e compactación media. Cocción: oxidante. Producción: Terra Sigillata Focense. Forma: 
Hayes 3. Cronoloxía: século IV ó VI d.C. 

• PZNEI01/a481. Fragmento: panza. Pasta: laranxa, con desgraxante calcítico moi fino, fractura 
irregular, compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: “barniz” laranxa homoxéneo. De-
coración: a molde, metopada dividida por liñas quebradas e ángulos, no interior dos espazos se 
localizan rosáceas. Producción: Terra Sigillata Hispánica. Forma: Drag. 30. Cronoloxía: século I 
d.C. ó III d.C. Procedencia: Tritium Magallum. Dimensións: 2x5,3x0,4 cm. 

• PZNEI01/a529. Fragmento: panza. Pasta: alaranxada, con desgraxante calcítico fino, fractura 
rectilínea e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: perdido. Producción: Terra Sigi-
llata Hispánica. Dimensións: 2,3x2,4x0,5 cm. 

• PZNEI01/a555. Fragmento: bordo. Pasta: alaranxada, con desgraxante calcítico fino, fractura 
rectilínea e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: “barniz” marronáceo homoxé-
neo. Producción: Terra Sigillata Hispánica. Forma: Drag. 36. Cronoloxía: século I ó II d.C. Pro-
cedencia: Tritium Magallum. Dimensións: 1,8x2,1x0,5 cm. 

• PZNEI01/a807. Fragmento: bordo. Pasta: cor grisácea de aspecto xabonoso con desgraxante 
micáceo de compactación alta de fractura irregular. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. 
Tipo: Cerámica bracarense cinzenta fina. 

Cerámica de almacenaxe (ánforas) 

UENEI01001 

• PZNEI01a001. Fragmento: panza. Pasta: cor cincenta na parte interior con engobe cor parda 
clara no exterior, con desgraxante granítico. Seleccionado, con fractura rectilínea, aspecto 
areoso e compactación alta. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Coción: mixta. Tipo: 
Haltern 70 ou T9 111. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 
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• PZNEI01a002 e PZNEI01a003. Fragmento: panza. Pasta: cor cincenta e rosado no exterior con 
desgraxante granítico e pouco seleccionado, de fractura irregular, aspecto areoso e compacta-
ción alta. Modelado: torno rápido. Coción mixta. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70 séculos I 
a.C-I d.C. 

• PZNEI01a006. Fragmento: Panza. Pasta: Cor grisácea no interior e rosada no exterior cun en-
gobe amarelento, desgraxante granítico de aspecto areoso de fractura rectilínea e de compac-
tación alta. Coción: mixta. Modelado: torno rápido Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70 séculos I 
a.C-I d.C. 

• PZNEI01a013. Fragmento: bordo. Pasta: cor alaranxada no exterior e unha liña amarelenta no 
interior do cacharro con desgraxante granítico, o tamaño dos grans é diferente, de aspecto 
areoso, de fractura irregular e de compactación alta. Coción mixta. Modelado: torno rápido. Ti-
po: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a068. Fragmento: asa. Pasta: laranxa-rosácea, con desgraxante cuarcítico, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronolox-
ía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 6,8x4,4x2,3 cm. 

• PZNEI01a071. Fragmento: panza. Pasta: cor ocre clara case amarelenta con desgraxante 
granítico moi fino e ben repartido, de fractura rectilínea, aspecto areoso e compactación alta. 
Modelado: torno rápido. Tipo: Beltrán sen poder determina-la súa tipoloxía, aínda que polo tipo 
de pasta se sitúa entre os séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a075. Fragmento: colo. Pasta: cor rosada no interior e cor amarela no exterior, des-
graxante granítico fino con puntos negros, posiblemente volcánico. Matriz moi ben repartida, 
fractura rectilínea e aspecto areoso. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisa-
do. Tipo: Dressel de orixe itálica aínda que non se pode determina-la súa forma. Cronología: 
probablemente se sitúe a finais do século I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a077. Fragmento: bordo. Pasta: ocre, con desgraxante cuarcítico fino e inclusións de 
orixe volcánico, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Dressel 2-4. 
Cronoloxía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Itálica. Dimensións: 11,7x13,1x1,4x14 cm. 

• PZNEI01a095. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara con desgraxante granítico, moi selec-
cionado con aspecto areoso, de fractura irregular e moi compactado. Modelado: torno rápido. 
Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a0100. Fragmento: panza. Pasta: cor amarelenta e cincenta ao interior con des-
graxante granítico de aspecto areoso de fractura rectilínea de compactación alta e de matriz 
proporcionada. Coción: mixta. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cro-
nología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a0108. Fragmento: panza. Pasta: cor marrón escura con desgraxante granítico de 
fractura irregular, de aspecto areoso e de alta compactación. Coción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Acabado: alisado. Tipo: Haltern70. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a0128 e PZNEI01a0134. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza de cor amarelenta no 
exterior con desgraxante micáceo, volcánico e orgánico, de fractura rectilínea, de compactación 
alta e aspecto xabonoso. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: Dressel 2-4 itálica. 
Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a163. Fragmento: arranque de asa. Pasta: ocre, con desgraxante cuarcítico medio, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: sé-
culo I a.C. ó I d.C.. Procedencia: Bética. Dimensións: 4,1x7,5x1,3 cm. 

• PZNEI01a0165. Fragmento: panza. Pasta: cor rosada no interior e alaranxada no exterior con 
engobe amarelento, desgraxante granítico e heteroxéneo, de fractura irregular, de aspecto 
areoso e compactación alta. Coción: mixta. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: 
Beltrán V probablemente sexa unha variante A ou B. Cronología do tipo A: 10 a.C-30 d.C e do  
B: 30d.C-50 d.C. 

• PZNEI01/a0168. Fragmento: panza. Pasta: cor amarelenta no exterior e alaranxada no interior 
con desgraxante granítico de fractura rectilínea, de aspecto areoso e de compactación dura. 
Cocción: mixta. Modelado: torno rápido Tipo: Beltrán IV (séculos I d.C-II d.C) ou Haltern 70 
(séculos I a.C-I d.C.). 

• PZNEI01/a0172. Fragmento: panza. Pasta: de cor parda escura e alaranxada no exterior con 
desgraxante granítico de factura irregular e de aspecto areoso e compactación baixa. Coción 
oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado:   alisado. Tipo: Haltern 70 séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a221. Fragmento: colo. Pasta: cor amarelenta con desgraxante granítico de aspecto 
areoso, de fractura rectilínea. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Ti-
po: Haltern 70. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a227. Fragmento: bordo. Pasta: alaranxada, con desgraxante cuarcítico medio, frac-
tura irregular, compactación baixa. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I 
a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 4,1x6,2x1,7 cm. 
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• PZNEI01/a228. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza con desgraxante volcánico e granítico de 
aspecto areoso, de fractura irregular de baixa compactación. Cocción: oxidante. Modelado: tor-
no rápido. Acabado: engobe.Tipo: CLA67 século I a. C. Orixe: Lomba do Canho. 

• PZNEI01/a231. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada exterior e grisácea no interior con 
desgraxante granítico de aspecto areoso de compactación alta, fractura rectilínea. Modelado: 
torno rápido. Tipo: T9111. 

• PZNEI01/a273. Fragmento: panza. Pasta: de cor grisácea no interior e roxiza no exterior de 
aspecto areoso de desgraxante granítico e compactación alta. Modelado: torno rápido. Acaba-
do: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a281. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara con desgraxante granítico de fractura 
rectilínea, de aspecto areoso e moi compactado. Coción: mixta. Modelado: torno rápido. Aca-
bado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a285. Fragmento: panza. Pasta: color marrón con desgraxante micáceo de aspecto 
areoso de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Ti-
po: Beltrán ou Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a295. Fragmento: panza. Pasta: de cor rosada con desgraxante granítico de fractura 
rectilínea, de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. 
Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a299. Fragmento: panza. Pasta: cor amarelenta con desgraxante granítico moi fino 
de aspecto areoso de fractura irregular e compactación dura. Coción: oxidante. Modelado: tor-
no rápido. Acabado: alisado. Tipo: ánfora T.9.1.1.1 ou Haltern 70. Cronología: séculos I a.C-I 
d.C. 

• PZNEI01/a301. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza no interior e amarelenta no exterior de as-
pecto xabonoso de compactación alta de desgraxante micáceo e fractura rectilínea. Cocción: 
mixta. Modelado: torno rápido. Tipo: CLA67 século I a.C. Orixe: Lomba do Canho. 

• PZNEI01/a320. Fragmento: panza. Pasta: de cor rosada con desgraxante granítico de fractura 
rectilínea de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. 
Tipo: Haltern 70. 

• PZNEI01a/326. Fragmento: panza. Pasta: cor marrón con desgraxante granítico de aspecto 
areoso de compactación alta e de fractura irregular. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. 
Forma: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a333. Fragmento: panza. Pasta: cor parda roxiza no exterior con desgraxante graníti-
co de fractura rectilínea con compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: 
Haltern 70. Séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a340. Fragmento: pivote. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico e inclusións de 
chamota, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Crono-
loxía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 8,1x7,6x1,2 cm. 

• PZNEI01/a352. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada no exterior e grisáceo no interior, con 
desgraxante micáceo de aspecto areoso de compactación alta e de ruptura rectilínea. Modela-
do: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: T.9.1.1.1 ou Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I 
d.C. 

• PZNEI01/a374. Fragmento: arranque de asa. Pasta: alaranxada, con desgraxante calcítico, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: restos engobe rosáceo. 
Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 8,2x8,1x 1 
– asa: 4,5x5,7x3,2 cm. 

• PZNEI01/a412. Fragmento: asa. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C. ó I d.C. 
Procedencia: Bética. Dimensións: 5,7x3,3x3,2 cm. 

• PZNEI01/a439. Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante micáceo, de fractura irre-
gular, aspecto areoso e compactación alta. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 70. Cronolog-
ía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a448. Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante granítico de fractura irre-
gular de aspecto areoso e compactada. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 
70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a449. Fragmento: arranque de asa. Pasta: cor parda clara con desgraxante micáceo 
de fractura irregular de aspecto areoso e compactación media. Coción: oxidante. Modelado: 
torno rápido. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a518. Fragmento: panza. Pasta: de cor parda clara con desgraxante granítico de as-
pecto areoso, de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 
70. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 
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• PZNEI01a/521. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara con desgraxante granítico de com-
pactación media e de aspecto areoso. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 
70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a/557. Fragmento: arranque de asa. Pasta: de cor grisácea clara con desgraxante 
granítico de fractura irregular e aspecto areoso. Coción. Oxidante. Modelado: torno rápido. 
Forma: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a558. Fragmento: Panza. Pasta: cor gris clara con desgraxante granítico de fractura 
irregular de aspecto areoso. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: Beltrán. 

• PZNEI01/a565. Fragmento: bordo. Pasta: laranxa, con desgraxante cuarcítico, fractura irregular 
e compactación media-alta. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C. ó I 
d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 3,8x5,7x0,9 cm. 

• PZNEI01a/567. Fragmento: panza. Pasta: cor parda clara, de desgraxante granítico moi redon-
deado, de fractura irregular, de aspecto areoso, de compactación media. Modelado: torno rápi-
do. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01a/844. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea no interior e roxiza no exterior, des-
graxante cuarcítico de fractura irregular de aspecto areoso de compactación media. Coción: 
mixta. Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 70 séculos I a.C-I d.C. 

UENEI01003 

• PZNEI01/a206. Fragmento: bordo. Pasta: de color amarelenta con desgraxante granítico de 
aspecto areoso, de fractura irregular, de compactación media. Coción oxidante. Modelado: tor-
no rápido. Tipo: Beltrán II. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a210. Fragmento: panza. Pasta: de cor cincenta no interior e rosada no exterior, de 
aspecto areoso, de fractura rectilínea e compactación alta. Coción: mixta. Modelado: torno 
rápido. Acabado: engobe beige acastañado. Tipo: Haltern 70 Beltran V. Cronoloxía: séculos I 
a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a211. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada e cincenta no interior con desgraxan-
te granítico de aspecto areoso, de ruptura rectilínea e alta compactación. Coción: oxidante. 
Modelado: torno rápido. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a819. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza con un engobe amarelento con des-
graxante micáceo e volcánico de fractura irregular, de aspecto areoso. Coción: oxidante. Mode-
lado: torno rápido. Tipo: Dressel 1 A. Cronoloxía: séculos II a.C-I a.C. 

UENEI01012 

• PZNEI01/a379. Fragmento: colo. Pasta: cor alaranxada con desgraxante micáceo e cuarcítico 
moi fino, fractura rectilínea, aspecto xabonoso e compactada. Modelado: torno rápido. Acaba-
do: alisado. Tipo: Dressel 2-4. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a496. Fragmento: panza. Pasta: amarelenta con desgraxante micáceo, fractura irre-
gular, aspecto areoso e compactación media. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: 
Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a574. Fragmento: bordo. Pasta: cor marrón con desgraxante micáceo de aspecto 
xabonoso, de ruptura rectilínea moi compactada. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Ti-
po: Dressel  2-4 itálica. Cronoloxía: século I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a577. Fragmento: colo. Pasta: de cor alaranxada con desgraxante granítico, de as-
pecto areoso, de ruptura rectilínea, de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

UENEI01015 

• PZNEI01/a257. Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza no exterior e grisácea no interior, con des-
graxante cuarcítico, de aspecto areoso e de fractura irregular, de compactación alta. Modelado: 
torno rápido. Acabado: alisado. Coción: mixta. Tipo: Haltern 70. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a263. Fragmento: panza. Pasta: de cor alaranxada con desgraxante granítico de as-
pecto areoso, de fractura rectilínea e de compactación alta. Modelado: torno rápido. Acabado: 
alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a265. Fragmento: panza. Pasta: cor grisácea no interior e alaranxada no exterior con 
desgraxante granítico de aspecto areoso, de fractura irregular e moi compactada. Modelado: 
torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C-I d.C .  

• PZNEI01/a266. Fragmento: panza. Pasta: amarelenta con desgraxante granítico, de aspecto 
areoso e de compactación alta, de fractura irregular. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. 
Acabado: alisado. Tipo: Beltrán II ou I. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 
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• PZNEI01/a378. Fragmento: panza. Pasta: de cor roxiza de fractura irregular con desgraxante 
granítico de compactación alta. Cocción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: CLA67 século 
I a.C. Producción: Lomba do Canho. 

• PZNEI01a388. Fragmento: panza. Pasta: de cor parda clara de fractura irregular con des-
graxante granítico, de aspecto areoso e compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno 
rápido. Tipo: Haltern 70. Cronología: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a411. Fragmento: panza. Pasta: cor alaranxada no interior da peza e amarelo no ex-
terior, de fractura irregular, aspecto areoso e de compactación alta. Cocción: oxidante. Modela-
do: torno rápido. Tipo: CLA67 século I a.C. Producción: Lomba do Canho. 

• PZNEI01/a412. Fragmento: asa. Pasta: de cor ocre de fractura irregular, aspecto areoso, con 
desgraxante cuarcítico, de compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Tipo: 
Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a422. Fragmento: pivote. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, fractura irre-
gular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I a.C. ó I 
d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 9,4x8,6x1,4 cm. 

• PZNEI01/a423. Fragmento: pivote. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, fractura irre-
gular e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronolox-
ía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Observacións: presenta un grafitti, unha “V” inci-
sa. Dimensións: 10,3x6,7x1,2 cm. 

• PZNEI01/a427. Fragmento:arranque de asa. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, frac-
tura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: século I 
a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 10,2x8,7x1,3 cm. 

• PZNEI01/a430. Fragmento: panza con desgraxante cuarcítico, micáceo e material orgánico de 
aspecto areoso, de compactación moi baixa e fractura rectilínea. Coción: oxidante. Modelado: 
torno rápido. Acabado: engobe exterior. Forma: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C 

• PZNEI01a/453. Fragmento: panza con arranque de asa. Pasta: cor rosada no interior e ala-
ranxada no exterior con desgraxante granítico, de aspecto areoso, de fractura irregular, de 
compactación alta. Coción: oxidante. Modelado: torno rápido. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 
70. Cronoloxía:  séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a455. Fragmento: panza. Pasta: cor parda con desgraxante micáceo de fractura irre-
gular con aspecto areoso e compactación media. Coción: oxidante. Tipo: Haltern 70. Crono-
loxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a457. Fragmento: asa. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico, fractura irregular 
e compactación media. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: 
século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Bética. Dimensións: 8,4x5,7x3 cm. 

• PZNEI01/a472. Fragmento: arranque de asa. Pasta: de cor parda clara con desgraxante graní-
tico de aspecto areoso ede compactación alta. Coción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: 
torno rápido. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a. C.-I d. C.d.C. 

• PZNEI01/a477. Fragmento: panza. Pasta: de cor gris e engobe exterior. Desgraxante granítico 
de aspecto areoso de compactación baixa, de fractura irregular. Coción: mixta. Modelado: torno 
rápido. Tipo: Haltern 70. Cronoloxía: séculos I a.C-I d.C. 

• PZNEI01/a574-UE012. Fragmento: bordo. Pasta: ocreácea, con desgraxante cuarcítico fino e 
inclusións de orixe volcánico, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Tipo: 
Dressel 2-4. Cronoloxía: século I a.C. ó I d.C. Procedencia: Itálica. Dimensións: 4x7,8x1,4x14 
cm. 

• NEI01/¿?-UE¿?. Fragmento: bordo. Pasta: alaranxada, con desgraxante cuarcítico e calcítico 
finos, fractura irregular e compactación media-alta. Cocción: oxidante. Acabado: restos de en-
gobe marronáceo. Tipo: Late Roman 5/6?. Cronoloxía: século III ó VII d.C. Procedencia: Pales-
tina ou Exipto. Dimensións: 5x3,4x0,9 cm. 

Cerámica común (cociña e mesa) 

UENEI01001 

• PZNEI01/a39. Fragmento: panza. Pasta: ocreácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: engobe alaranxado. Modelado: tor-
no rápido. Dimensións: 2,6x3,2x0,6 cm. 

• PZNEI01/a40. Fragmento: panza. Pasta: ocreácea, con desgraxante granítico medio, fractura 
irregular, aspecto areoso e compactación baixa. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modela-
do: torno rápido. Dimensións: 2,1x2,6x0,5 cm. 

• PZNEI01/a131: Fragmento: panza. Pasta: cor roxiza con desgraxante micáceo, orgánico e 
seixos moi finos, de fractura rectilínea e moy compactada. Modelado: torno rápido. Acabado: 
alisado e escobillado. Producción: cerámica común africana. 
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• PZNEI01/a287. Fragmento: bordo. Pasta: laranxa, con desgraxante granítico fino, fractura rec-
tilínea e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno rápido. For-
ma: cunca de imitación de Sigillata.  Dimensións: 2,6x3,2x0,6 cm. 

• PZNEI01/a440. Fragmento: bordo. Pasta: ocre-amarela, con desgraxante granítico groseiro, 
fractura irregular e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Modelado: torno. 
Forma: mortarium. Observacións: o interior presenta unha superficie escaloada e cuberta por 
inclusións cuarcíticas de tamaño. Dimensións: 5,6x10,4x2,3 cm. 

• PZNEI01/a780. Fragmento: borde. Pasta: cor roxiza de desgraxante micáceo de aspecto xabo-
noso de fractura rectilínea e compactación alta. Cocción: oxidante. Acabado: alisado. Tipo: 
cerámica común romana producción Rías Baixas séculos III d.C-V d.C. 

•  

Cerámica de construción (tegula e ímbrices) 

UENEI01001 

 PZNEI01/a262. Fragmento: tégula. Pasta: laranxa, con desgraxante granítico groseiro, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Dimensións: 5x7,4x2,1 cm. 

 PZNEI01/a269. Fragmento: tégula. Pasta: vermella, con desgraxante granítico groseiro, 
fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante. Dimensións: 4,9x11,6x2,1 
cm. 

 PZNEI01/a325. Fragmento: tégula. Pasta: vermella, con desgraxante granítico groseiro, 
fractura irregular e compactación alta. Cocción: oxidante. Observacións: presenta unha 
marca, a pegada dun gato. Dimensións: 5,1x5,7x2 cm. 

 PZNEI01/a262. Fragmento: ímbrice. Pasta: alaranxada, con desgraxante granítico gro-
seiro, fractura irregular e compactación media. Cocción: oxidante.Observacións: presen-
ta unha acanaladura central. Dimensións: 9,4x8,7x1,7 cm. 
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Catálogo de pezas líticas 
 

LÍTICO SECT
OR 

UR UE  TIPOLOXÍA MATERIAL

PZNEI01/b
001 

Des-
broce 

-------
---- 

---------
---- 

Fragmento de man de 
muíño 

Granito 

PZNEI01/b
002 

01  001 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
003 

01  001 Posible pulidor Granito 

PZNEI01/b
004 

01  001 Canto pulido Cuarcita 

PZNEI01/b
005 

01  001 Lasca de cuarcita Cuarcita 

PZNEI01/b
006 

01  001 Posible pesa Granito 

PZNEI01/b
007 

01  001 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
008 

   Fragmento pulido moi 
rodado 

Granito 

PZNEI01/b
009 

01  001 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
010 

01  001 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
011 

01  001 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
012 

02  001 Fragmento de muíño Granito 

PZNEI01/b
013 

01  001 Iunque Granito 

PZNEI01/b
014 

01  015 Pulidor Xisto 

PZNEI01/b
015 

   Posible iunque Granito 

PZNEI01/b
016 

01  015 Machacador Arenisca 

PZNEI01/b
017 

01  015 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
018 

01  015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
019 

01  015 Fragmento pulido moi 
rodado 

Granito 

PZNEI01/b
020 

01  015 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
021 

01  015 Fragmento de man de 
muíño 

Granito 

PZNEI01/b
022 

01  015 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
023 

01  015 Posible percutor Granito 
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PZNEI01/b
024 

01  015 Canto de cuarcita Cuarcita 

PZNEI01/b
025 

01  015 Fragmento con cara 
plana 

Granito 

PZNEI01/b
026 

01  015 Fragmento de catillus Granito 

PZNEI01/b
027 

01  015 Fragmento de muíño, 
moi rodado 

Granito 

PZNEI01/b
028 

01  015 Canto de cuarcita Cuarcita 

PZNEI01/b
029 

01  015 Meta de muíño circular Granito 

PZNEI01/b
030 

01  015 Canto de cuarcita puli-
do 

Cuarcita 

PZNEI01/b
031 

   Lasca de cuarcita Cuarcita   

PZNEI01/b
032 

01  015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
033 

01  015 Fragmento moi rodado 
de catillus 

Granito 

PZNEI01/b
034 

01  015 Macrolasca de cuarcita Cuarcita 

PZNEI01/b
035 

   Man de moer Granito 

PZNEI01/b
036 

01  015 Anaco pulido Granito 

PZNEI01/b
037 

02  001 
 

Peza pulida Cuarcita 

PZNEI01/b
038 

01  015 Anaco de muíño Granito 

PZNEI01/b
039 

01  015 Placa Xisto 

PZNEI01/b
040 

01 2001 015 Fragmento de muíño Granito 

PZNEI01/b
041 

01 2001 015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
042 

01 2000 015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
043 

01 2000 015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
044 

02 1423 001 Afiador Xisto 

PZNEI01/b
045 

02 1221 001 Placa Esquisto 

PZNEI01/b
046 

02 1221 001 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
047 

02 1523 001 Canto de cuarcita ta-
llado 

Cuarcita 

PZNEI01/b
048 

01  015 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b 01 2001 012 Posible man de moer Granito 
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049 
PZNEI01/b

050 
01  012 Fragmento de muíño 

barquiforme 
Granito 

PZNEI01/b
051 

01  001 Canto, talla unifacial Cuarcita 

PZNEI01/b
052 

02 1521 001 Canto, talla bifacial Cuarcita 

PZNEI01/b
053 

02 1523 001 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
054 

02 1522 001 Fragmento pulido Granito 

PZNEI01/b
055 

02 1523 001 Afiador Xisto 

PZNEI01/b
056 

02 1423 001 Alisador Xisto 

PZNEI01/b
057 

02 1521 001 Fragmento aparente-
mente pulido 

Granito 

PZNEI01/b
058 

02  001 Fragmento de muíño 
barquiforme 

Granito 

PZNEI01/b
059 

02  001 Fragmento de muíño 
barquiforme 

Granito 

PZNEI01/b
060 

02 1522 001 Fragmento dun muíño 
circular 

Granito 

PZNEI01/b
061 

02 1523 001 Posible pesa Granito 

PZNEI01/b
062 

02 1523 001 Fragmento pulido Xisto 

PZNEI01/b
063 

02 1422 001 Afiador Xisto 

PZNEI01/b
064 

02  017 Muíño navicular reutili-
zado como calzo 

Granito 

PZNEI01/b
065 

01 2301 012 Fragmento de catillus Granito 
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Catálogo de restos metálicos (escouras) 
 

 

ESCOURA SECTOR UR UE  TIPOLOXÍA MATERIAL 
PZNEI01/q001 01  001 1 fragmento 

de escoura 
ganga de ferro 

PXNEI01/q002 02 1222 001 1 fragmento 
de escoura 

ferro 

PZNEI01/q003 01  001 2 anacos de 
escoura 

ferro 

PZNEI01/q004 01 2001 015 2 fragmentos 
de escoura 

ganga de ferro 

PZNEI01/q005 02 1322 016  1 fragmento 
de escoura 

bronce 
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Catálogo de fotografías (CD) 
 
1432 

Código Título  
FO1432X001 Vista xeral do parapeto do castro durante os traballos de toma de datos da 

planimetría. 
03R17 

FO1432X002 Vista xeral do parapeto do castro durante os traballos de toma de datos da 
planimetría. Vista dende o NW. 

03R17 

FO1432X003 Vista xeral do parapeto do castro durante os traballos d+e toma de datos 
da planimetría. Vista dende o SW. 

03R17 

FO1432X004 Vista xeral do afloramento rochoso do castro durante o desbroce. Vista 
dende o SW. 

03R17 

FO1432X005 Vista xeral do afloramento rochoso do castro durante o desbroce. Vista 
dende o N. 

03R17 

FO1432X006 Vista xeral da crao dende o tramo N do parapeto. 03R17 
FO1432X007 Detalla de unha das sondaxes arqueolóxicas antigas. 03R17 
FO1432X008 Vista xeral do sector 02 durante o debroce. Vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X009 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X010 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X011 Vista xeral da cara SW da croa durante o desbroce. Vista dende o N. 03R17 
FO1432X012 Vista xeral da cara SW da croa durante o desbroce. Vista dende o N. 03R17 
FO1432X013 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X014 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X015 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X016 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X017 Vista xeral do sector 01 durante o desbroce. Vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X018 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X019 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X020 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X021 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X022 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X023 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X024 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X025 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X026 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X027 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X028 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X029 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X030 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X031 Detalle das sondaxes arqueolóxicas anteriores. ITNEI01 
FO1432X032 Vista xeral do sector 01 tralo desbroce. Vista dende o NW. ITNEI01 
FO1432X033 Vista xeral do sector 01 tralo desbroce. Vista dende o W. ITNEI01 
FO1432X034 Vista xeral do sector 01 antes da súa escavación. Vista dende o SW. ITNEI01 
FO1432X035 Vista xeral do sector 01 antes da súa escavación. Vista dende o E. ITNEI01 
FO1432X036 Detalle do sondeo 1 m por 1 m practicado na esquina SW do sector 01. 

Vista dende o S. 
ITNEI01 
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FO1432X037 Vista xeral do sondeo 1 m por 1 m practicado na esquina SW do sector 
01. Vista dende o S. 

ITNEI01 

FO1432X038 Detalle dos traballos de escavación.Vista dende o E. ITNEI01 
FO1432X039 Detalle dos traballos de escavación. Vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X040 Detalle do corte e o recheo da sondaxe antiga localizada na esquina SW, 

sector 01. Vista dende o S. 
UENEI01002, 
UENEI01006 

FO1432X041 Detalle do corte e o recheo da sondaxe antiga localizada na esquina SW, 
sector 01. Vista dende o E. 

UENEI01002, 
UENEI01006 

FO1432X042 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X043 Detalle dos traballos de desbroce. 03R17 
FO1432X044 Vista dos traballos de escavación no sector 01. Vista dende o S. ITNEI01 
FO1432X045 Vista dos traballos de escavación no sector 01. Vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X046 Vista dos traballos de escavación no sector 01. Vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X047 Detalle da capa vexetal no sector 01. Vista dende o N. UENEI01001 
FO1432X048 Detalle dos materiais modernos aparecidos na capa vexetal. UENEI01001 
FO1432X049 Detalle do nivel de derrubo localizado na base da sondaxe. UENEI01015 
FO1432X050 Vista cenital do recheo da sondaxe e do nivel de derrubo na base. UENEI01006, 

UENEI01015 
FO1432X051 Detalle do perfil N da sondaxe. UENEI01002, 

UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1432X052 Vista xeral da banda de mostreo na cara S do sector 01. Vista dende o E. ITNEI01 
FO1432X053 Vista xeral da banda de mostreo na cara S do sector 01. Vista dende o E. ITNEI01 
FO1432X054 Vista xeral da sondaxe antiga definida en planta. Vista dende o W. UENEI01002 
FO1432X055 Vista xeral da sondaxe antiga definida en planta. Vista dende o E. UENEI01002 
FO1432X056 Detalle da sondaxe antiga definida en planta. Vista dende o E. UENEI01002 
FO1432X057 Detalle do corte da sondaxe. Vista dende o S. UENEI01002, 

UENEI01006 
FO1432X058 Detalle do corte da sondaxe. Vista dende o W. UENEI01002, 

UENEI01006 
FO1432X059 Detalle dos traballos de escavación, vista dende o N. ITNEI01 
FO1432X060 Vista xeral dos traballos de escavación. Vista dende o N. ITNEI01 

 
1433 

Código Título  
FO1433X001 Detalle do derrubo UENEI01012 tras quita-la capa vexetal. Vista dende o 

E. 
UENEI01012 

FO1433X002 Vista xeral do derrubo UENEI01012 dende o S. UENEI01012 
FO1433X003 Vista xeral do derrubo UENEI01012 dende o W. UENEI01012 
FO1433X004 Detalle do bordo cerámico sobre a UENEI01012. Vista dende o W. UENEI01012 
FO1433X005 Detalle da base de ánfora Haltern 70 na UENEI01012. Dende o E. UENEI01012 
FO1433X006 Detalle do fragmento de ánfora na UENEI01012, dende o E. UENEI01012 
FO1433X007 Detalle do fragmento de ánfora na UENEI01012, dende o S. UENEI01012 
FO1433X008 Vista xeral das UENEI01010 e UENEI01011, dende o W. UENEI01010 

UENEI01012 
FO1433X009 Vista xeral das UENEI01010, UENIE01012 e UENEI01013, dende o N. UENEI01010, 

UENEI01012, 
UENEI01013 
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FO1433X010 Vista xeral da UENEI01010, dende o E. UENEI01010 
FO1433X011 Vista xeral da UENEI01010, dende o S. UENEI01010 
FO1433X012 Vista xeral da UENEI01010, dende o SW. UENEI01010 
FO1433X013 Vista xeral da UENEI01010, dende o NW. UENEI01010 
FO1433X014 Vista xeral da UENEI01013, dende o S. UENEI01013 
FO1433X015 Vista xeral da UENEI01013, dende o N. UENEI01013 
FO1433X016 Detalle do derrubo UENEI01015 ca sondaxe antiga ao fondo, dende o E. UENEI01002, 

UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1433X017 Detalle da cara SE do derrubo, dende o SE. UENEI01015 
FO1433X018 Vista xeral da sondaxe antiga en primer plano e do derrubo UENEI01015, 

dende o W. 
UENEI01002, 
UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1433X019 Vista xeral da sondaxe antiga en primer plano e do derrubo UENEI01015, 
dende o W. 

UENEI01002, 
UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1433X020 Vista xeral da sondaxe antiga en primer plano e do derrubo UENEI01015, 
dende o NW. 

UENEI01002, 
UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1433X021 Vista xeral da sondaxe antiga, dende o N. UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1433X022 Vista xeral da sondaxe antiga co derrubo UENEI015 en primer plano, 
donde o E. 

UENEI01002, 
UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1433X023 Detalle da escoura sobre a UENEI01012, vista cenital. UENEI01012 
FO1433X024 Detalle da escoura sobre a UENEI01012, vista cenital. UENEI01012 
FO1433X025 Vista xeral da ubicación da escoura, dende o NW. UENEI01012 
FO1433X026 Vista xeral do sector 01, dende o S. ITNEI01 
FO1433X027 Vista xeral do sector 01, dende o SW. ITNEI01 
FO1433X028 Vista xeral do derrubo UENEI01012 co GENEI01001 en primer plano, 

dende o S. 
UENEI01002, 
UENEI01006, 
UENEI01012 

FO1433X029 Vista xeral do sector 01, dende o S. ITNEI01 
FO1433X030 Vista xeral do sector 01, dende o SW. ITNEI01 
FO1433X031 Vista xeral do sector 01, dende o N. ITNEI01 
FO1433X032 Detalle da UENEI01012, dende o NE. UENEI01012 
FO1433X033 Vista xeral das UENEI01010 e UENEI01012, dende o E. UENEI01010, 

UENEI01012 
FO1433X034 Vista xeral dende o NE das UENEI01010, UENEI01012 e UENEI01013. UENEI01010, 

UENEI01012, 
UENEI01013 

FO1433X035 Vista xeral das UENEI01012 e UENEI01013, dende o NE. UENEI01012, 
UENEI01013 

 
1432 

Código Título  
FO1434X001 Detalle da UENEI01014, vista dende o SW. UENEI01014 
FO1434X002 Vista xeral da UENEI01013 dende o NE. UENEI01013 
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FO1434X003 Detalle da UENEI01014, dende o NE. UENEI01014 
FO1434X004 Vista xeral do derrubo da UENEI01015 coa sondaxe antiga dende o NE. UENEI01002, 

UENEI01006, 
UENEI01015 

FO1434X005 Vista xeral do sector 01 durante a sua excavación, dende o N. ITNEI01 
FO1434X006 Vista xeral das UENEI01010, UENEI01012 e UENEI01013, dende o W. UENEI01010, 

UENEI01012, 
UENEI01013 

FO1434X007 Detalle do derrubo UENEI01015, dende o E. UENEI01015 
FO1434X008 Vista xeral do sector 01 dende o Sw. ITNEI01 
FO1434X009 Detalle do derrubo UENEI01015 dende o SW: UENEI01015 
FO1434X010 Detalle da UENEI01010, dende o S. UENEI01010 
FO1434X011 Vista xeral das UENIE01010, UENEI01012 e UENEI01013, dende o SW. UENEI01010, 

UENEI01012, 
UENEI01013 

FO1434X012 Vista xeral da UENEI01013, dende o SW. UENEI01013 
FO1434X013 Vista xeral da UENEI01015, dende o SW. UENEI01015 
FO1434X014 Vista xeral do sector 01, dende o N. ITNEI01 
FO1434X015 Detalle dos traballos de escavación no sector 01, dende o SE. ITNEI01 
FO1434X016 Detalle dos traballos de escavación no sector 01, dende o SE. ITNEI01 
FO1434X017 Detalle dos traballos de escavación no sector 01, dende o SE. ITNEI01 
FO1434X018 Detalle dos traballos de escavación no sector 01, dende o SE. ITNEI01 
FO1434X019 Detalle dos traballos de escavación no sector 01, dende o S. ITNEI01 
FO1434X020 Comida do equipo de escavación. ITNEI01, 03R17 
FO1434X021 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o W. UENEI01015 
FO1434X022 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o W. UENEI01015 
FO1434X023 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o E. UENEI01015 
FO1434X024 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o E. UENEI01015 
FO1434X025 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o E. UENEI01015 
FO1434X026 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o W. UENEI01015 
FO1434X027 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, dende o W. UENEI01015 
FO1434X028 Detalle da UENEI01015 trala escavación da sondaxe antiga, vista cenital. UENEI01015 
FO1434X029 Detalle dos traballos de escavación, dende o S. ITNEI01 
FO1434X030 Detalle dos traballos de escavación. ITNEI01 
FO1434X031 Detalle dos traballos de escavación. ITNEI01 
FO1434X032 Detalle dos traballos de escavación. ITNEI01 
FO1434X033 Detalle da ampliación N do sector 02, dende o SE. ITNEI01 
FO1434X034 Vista xeral dende o W da UENEI01015. UENEI01015 
FO1434X035 Detalle da ampliación N do sector 01, dende o SW. ITNEI01 
FO1434X036 Detalle da ampliación N do sector 01, dende o W. ITNEI01 

 
1435 

Código Título  
FO1435X001 Visita ó aula didáctica de O Neixón. 03R17 
FO1435X002 Visita ó aula didáctica de O Neixón. 03R17 
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FO1435X003 Visita ó aula didáctica de O Neixón. 03R17 
FO1435X004 Visita ó aula didáctica de O Neixón. 03R17 
FO1435X005 Visita ó aula didáctica de O Neixón. 03R17 
FO1435X006 Visita ó castro Grande de O Neixón. 03R17 
FO1435X007 Visita ó Castro Pequeño de O Neixón. 03R17 
FO1435X008 Equipo no primeiro día de escavación. ITNEI01 
FO1435X009 Equipo no primeiro día de escavación. ITNEI01 
FO1435X010 Vista xeral da ampliación S do sector 01, dende o N. ITNEI01 
FO1435X011 Vista xeral da ampliación S do sector 01, dende o E. ITNEI01 
FO1435X012 Vista xeral da ampliación S do sector 01, dende o SE. ITNEI01 
FO1435X013 Equipo no primeiro día de escavación. ITNEI01 
FO1435X014 Vista xeral do sector 02 antes da súa escavación, dende o NW. ITNEI01 
FO1435X015 Vista xeral do sector 02 antes da súa escavación, dende o N. ITNEI01 
FO1435X016 Vista xeral do sector 02 antes da súa escavación, dende o W. ITNEI01 
FO1435X017 Detalle dos traballos con estación total. ITNEI01 
FO1435X018 Detalle dos traballos con estación total. ITNEI01 
FO1435X019 Visita ó dolmen de Argalo. 03R17 
FO1435X020 Visita ó dolmen de Argalo. 03R17 
FO1435X021 Visita ó dolmen de Argalo. 03R17 
FO1435X022 Visita ó dolmen de Argalo. 03R17 
FO1435X023 Visita á igrexade Santa María A Nova en Noia. 03R17 
FO1435X024 Visita á igrexade Santa María A Nova en Noia. 03R17 
FO1435X025 Visita á igrexade Santa María A Nova en Noia. 03R17 
FO1435X026 Visita á igrexade Santa María A Nova en Noia. 03R17 
FO1435X027 Visita a Noia. Igrexa de San Martiño. 03R17 
FO1435X028 Visita a Noia. Igrexa de San Martiño. 03R17 
FO1435X029 Visita ó Castro da Cidá. 03R17 
FO1435X030 Visita ó Castro da Cidá. 03R17 
FO1435X031 Visita ó Castro da Cidá. 03R17 
FO1435X032 Visita ó Castro da Cidá. 03R17 

 
1436 

Código Título  
FO1436X001 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X002 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X003 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X004 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X005 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X006 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X007 Diferentes vistas da visita á Cidá. 03R17 
FO1436X008 Vista xeral do sector 01 cara ó S. 03R17 
FO1436X009 Vista xeral do sector 01 cara ó S. 03R17 
FO1436X010 Vista xeral do sector 01 cara ó S. 03R17 
FO1436X011 Vista xeral do sector 02 cara ó S. 03R17 
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FO1436X012 Vista xeral do sector 02 cara ó S. 03R17 
FO1436X013 Vista xeral do sector 02 cara ó S. 03R17 
FO1436X014 Escavación do derrubo UENEI01015, vista cara ó W. UENEI01015 
FO1436X015 Escavación das UENEI01010 e UENEI01012. Vista cara ó NE. UENEI01010, 

UENEI01012 
FO1436X016 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X017 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X018 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X019 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X020 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X021 Diferentes vistas dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1436X022 Detalle dos trabalos de escavación. 03R17 
FO1436X023 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó W. UENEI01002 
FO1436X024 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó S. UENEI01002 
FO1436X025 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó E. UENEI01002 
FO1436X026 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó N. UENEI01002 
FO1436X027 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó N. UENEI01002 
FO1436X028 Definición en pranta da sondaxe UENEI01002. Vista ó W. UENEI01002 
FO1436X029 Detalle da sondaxe UENEI01002 e do derrubo UENEI01015. Vista ó S. UENEI01002, 

UENEI01015 
FO1436X030 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X031 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X032 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X033 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X034 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X035 Traballos de escavación do sector 02. 03R17 
FO1436X036 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X037 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X038 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X039 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X040 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X041 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X042 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X043 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X044 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X045 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X046 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X047 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X048 Detalle de obradoiros de cerámica, arenoglifos e tratamento de materiais. 03R17 
FO1436X049 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 

obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 
03R17 

FO1436X050 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X051 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 



74 Memoria Técnica 

FO1436X052 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X053 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X054 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X055 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X056 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X057 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X058 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X059 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X060 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X061 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X062 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X063 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X064 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X065 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

FO1436X066 Detalle das actividades didácticas cos participantes no campo de traballo: 
obradoiros de cerámica, arenoglifos, lavado e siglado de cultura material. 

03R17 

 
1432 

Código Título  
FO1437X001 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1437X002 Vista xeral cara ó N da UENEI01004. UENEI01004 
FO1437X003 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1437X004 Vista xeral da UENEI01004 cara ó S. UENEI01004 
FO1437X005 Vista xeral da UENEI01004 cara ó N. UENEI01004 
FO1437X006 Vista xeral da UENEI01004 cara ó N. UENEI01004 
FO1437X007 Vista xeral da UENEI01004 cara ó E. UENEI01004 
FO1437X008 Vista xeral da UENEI01004 cara ó E. UENEI01004 
FO1437X009 Vista xeral da UENEI01004 cara ó S. UENEI01004 
FO1437X010 Vista xeral da ubicación da UENEI01005, Vista ó NW. UENEI01005 
FO1437X011 Detalle da UENEI01005. UENEI01005 
FO1437X012 Vista xeral da UENEI01005, vista ó N. UENEI01005 
FO1437X013 Vista xeral da UENEI01005, vista ó N. UENEI01005 
FO1437X014 Vista xeral da UENEI01005, cara ó NW. UENEI01005 
FO1437X015 Vista xeral da UENEI01015, cara ó N. UENEI01005 
FO1437X016 Panorámicas das UENEI01010, UENEI01004 e UENEI01012. UENEI01004, 

UENEI01010, 
UENEI01012 

FO1437X017 Panorámicas das UENEI01010, UENEI01004 e UENEI01012. Vista ó E. UENEI01004, 
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UENEI01010, 
UENEI01012 

FO1437X018 Panorámicas das UENEI01010, UENEI01004 e UENEI01012. Vista ó E. UENEI01004, 
UENEI01010, 
UENEI01012 

FO1437X019 Detalle da UENEI01004. UENEI01004, 
UENEI01010, 
UENEI01012 

FO1437X020 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1437X021 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1437X022 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1437X023 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010 e UENEI01004. UENEI01004, 

UENEI01010 
FO1437X024 Detalle da UENEI01005. UENEI01005 
FO1437X025 Vista xeral da ubicación de UENEI01005 ó N. UENEI01005 
FO1437X026 Vista xeral da ubicación de UENEI01005 ó N. UENEI01005 
FO1437X027 Vista xeral da ubicación de UENEI01005 ó N. UENEI01005 
FO1437X028 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1437X029 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1437X030 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1437X031 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X032 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X033 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X034 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X035 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X036 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X037 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X038 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X039 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X040 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X041 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X042 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X043 Detalle do obradoiro de cerámica castrexa. 03R17 
FO1437X044 Detalle do seminario práctico de topografía. 03R17 

 
1438 

Código Título  
FO1438X001 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1438X002 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1438X003 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1438X004 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1438X005 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X006 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X007 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X008 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X009 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
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FO1438X010 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X011 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1438X012 Vista xeral cara ó S da UENEI01010. UENEI01010 
FO1438X013 Vista xeral cara ó S da UENEI01010. UENEI01010 
FO1438X014 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1438X015 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1438X016 Vista xeral de UENEI01004. UENEI01004 
FO1438X017 Detalle da UENEI01004. UENEI01004 
FO1438X018 Vista xeral do sector 01 cara ó S coa UENEI01012 en primeiro plano. UENEI01012 
FO1438X019 Vista xeral do sector 01 cara ó E coa UENEI01012 en primeiro plano. UENEI01012 
FO1438X020 Vista xeral do sector 01 cara ó W coa UENEI01012 en primeiro plano. UENEI01012 
FO1438X021 Vista xeral da UENEI01010 cara ó E. UENEI01010 
FO1438X022 Vista xeral da UENEI01012 cara ó N. UENEI01012 
FO1438X023 Vista xeral da UENEI01010 cara ó N. UENEI01010 
FO1438X024 Vista xeral da UENEI01013 cara ó NW. UENEI01013 
FO1438X025 Vista xeral da UENEI01013 cara ó W. UENEI01013 
FO1438X026 Vista xeral da UENEI01013 cara ó S. UENEI01013 
FO1438X027 Vista xeral da UENEI01013 cara ó E. UENEI01013 
FO1438X028 Vista xeral da UENEI01014 cara ó E. UENEI01014 
FO1438X029 Vista xeral da UENEI01014 cara ó N. UENEI01014 
FO1438X030 Vista xeral da UENEI01014 cara ó W. UENEI01014 
FO1438X031 Vista xeral da UENEI01014 cara ó S. UENEI01014 
FO1438X032 Panorámica do derrubo UENEI01015, cara ó W. UENEI01015 
FO1438X033 Panorámica do derubo UENEI01015, cara ó S. UENEI01015 
FO1438X034 Panorámica do derubo UENEI01015, cara ó S. UENEI01015 
FO1438X035 Detalle do derrubo UENEI01015. Vista ó S. UENEI01015 
FO1438X036 Detalle do derrubo UENEI01015. Vista ó N. UENEI01015 

 
1439 

Código Título  
FO1439X001 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X002 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X003 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X004 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X005 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X006 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X007 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X008 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X009 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X010 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X011 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X012 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X013 Detalle dos traballos de escavación no sector 01. 03R17 
FO1439X014 Panorámica do sector 02. Vista ó S. 03R17 
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FO1439X015 Vista xeral das calicatas UENEI01007 e UENEI01009, vista ó S. UENEI01007, 
UENEI01009 

FO1439X016 Vista xeral das calicatas UENEI01007 e UENEI01009, vista ó NE. UENEI01007, 
UENEI01009 

FO1439X017 Vista xeral das calicatas UENEI01007 e UENEI01009, vista ó NE. UENEI01007, 
UENEI01009 

FO1439X018 Detalle do xeotéxtil sobre UENEI01017, vista ó E. UENEI01017 
FO1439X019 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 ó W. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X020 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 ó S. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X021 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 ó E. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X022 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó N. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X023 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó N. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X024 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó N. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X025 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó N. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X026 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó NW. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X027 Vista xeral das UENEI01007 e UENEI01009 cara ó NW. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X028 Detalle cara ó N da UENEI01007. UENEI01007 
FO1439X029 Detalle cara ó N da UENEI01007. UENEI01007 
FO1439X030 Vista xeral cara ó S das UENEI01007 e UENEI01009. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X031 Detalle da escavación das UENEI01007 e UENEI01009. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X032 Detalle da escavación das UENEI01007 e UENEI01009. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X033 Detalle da escavación das UENEI01007 e UENEI01009. UENEI01007, 

UENEI01009 
FO1439X034 Detalle da escavación das UENEI01007 e UENEI01009. UENEI01007, 

UENEI01009 
 
1440 

Código Título  
FO1440X001 Vista xeral das UENEI01016 e UENEI01017, cara ó SW. UENEI01016, 

UENEI01017 
FO1440X002 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1440X003 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó E. 03R17 
FO1440X004 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó E. 03R17 
FO1440X005 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó SE. 03R17 
FO1440X006 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó S. 03R17 
FO1440X007 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó SW. 03R17 
FO1440X008 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó W. 03R17 
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FO1440X009 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó N. 03R17 
FO1440X010 Vista xeral do xeotéxtil antigo sobre a UENEI01017, vista ó N. 03R17 
FO1440X011 Traballos de retirada do xeotéxtil. 03R17 
FO1440X012 Traballos de retirada do xeotéxtil. 03R17 
FO1440X013 Vista xeral da UENEI01017 cara ó E. 03R17 
FO1440X014 Vista xeral da UENEI01017 cara ó NE. 03R17 
FO1440X015 Vista xeral da UENEI01017 cara ó SW. 03R17 
FO1440X016 Vista xeral da UENEI01016 cara ó NE. UENEI01016 
FO1440X017 Vista xeral da escavación da metada N do sector 02. 03R17 
FO1440X018 Vista xeral da escavación da metada N do sector 02. 03R17 
FO1440X019 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1440X020 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1440X021 Vista xeral da UENEI01015, cara ó W. UENEI01015 
FO1440X022 Panorámica da UENEI01015, cara ó W. UENEI01015 
FO1440X023 Detalle da UENEI01015, cara ó N. UENEI01015 
FO1440X024 Panorámica da UENEI01015, cara ó N. UENEI01015 
FO1440X025 Panorámica da UENEI01015, cara ó E. UENEI01015 
FO1440X026 Panorámica da UENEI01015, cara ó E. UENEI01015 
FO1440X027 Detalle da UENEI01015, cara ó E. UENEI01015 
FO1440X028 Panorámica da UENEI01015, cara ó S. UENEI01015 
FO1440X029 Panorámica da UENEI01015, cara ó S. UENEI01015 
FO1440X030 Panorámica da UENEI01015, cara ó S. UENEI01015 

 
1441 

Código Título  
FO1441X001 Sulfatando para la fotografía. ITNEI01 
FO1441X002 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X003 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X004 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X005 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X006 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X007 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X008 Sector 01. Vista xeral dende ó S. UENEI01015 
FO1441X009 Vista xeral do sector 01 dende ó S. UENEI01015 
FO1441X010 Vista xeral da UENEI01015 dende o E. UENEI01015 
FO1441X011 Vista xeral da UENEI01015 dende o E. UENEI01015 
FO1441X012 Panorámica do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X013 Panorámica do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X014 Panorámica do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X015 Vista xeral do sector 01 dende ó N. ITNEI01 
FO1441X016 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X017 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X018 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X019 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
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FO1441X020 Vista xeral do sector 01 dende ó parapeto. ITNEI01 
FO1441X021 Vista xeral do sector 01 dende ó parapeto. ITNEI01 
FO1441X022 Panorámica do derrubo dende ó E. UENEI01015 
FO1441X023 Panorámica do derrubo dende ó E. UENEI01015 
FO1441X024 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X025 Panorámica do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X026 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X027 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X028 Panorámica do derrubo dende ó W. UENEI01015 
FO1441X029 Panorámica do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X030 Panorámica do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X031 Detalle do derrubo dende ó N. UENEI01015 
FO1441X032 Vista xeral do sector 01 dende ó N. ITNEI01 
FO1441X033 Vista xeral do sector 01 dende ó parapeto. ITNEI01 
FO1441X034 Detalle do derrubo dende ó E. UENEI01015 
FO1441X035 Vista do derrubo dende ó S. UENEI01015 
FO1441X036 Vista do derrubo dende o W. UENEI01015 
FO1441X037 Retirada do derrubo. UENEI01015 
FO1441X038 Retirada do derrubo. UENEI01015 

 
1442 

Código Título  
FO1442X001 Detalle do nivel superior da UENEI01012. Vista cara ó W. UENEI01012 
FO1442X002 Vista xeral do nivel superior da UENEI01012. Vista cara ó N. UENEI01012 
FO1442X003 Vista xeral do nivel superior da UENEI01012. Vista cara ó E. UENEI01012 
FO1442X004 Detalle dun anaco cerámico castrexo na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X005 Detalle dun pivote de ánfora na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X006 Detalle dun anaco de Haltern 70 na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X007 Detalle dun anaco de Haltern 70 na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X008 Vista xeral cara ó E das UENEI01010 e UENEI01012. UENEI01010, 

UENEI01012 
FO1442X009 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010. UENEI01010 
FO1442X010 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010 cara ó W. UENEI01010 
FO1442X011 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010 cara ó N. UENEI01010 
FO1442X012 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010 cara ó NE. UENEI01010 
FO1442X013 Vista xeral cara ó SE da UENEI01010 cara ó SE. UENEI01010 
FO1442X014 Detalle da UENEI01010. UENEI01010 
FO1442X015 Detalle da UENEI01010. UENEI01010 
FO1442X016 Vista xeral da sondaxe antiga UENEI01002 e do derrubo UENEI01015. 

Vista ó W. 
UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1442X017 Vista xeral do derrubo UENEI01015, cara ó N. UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1442X018 Vista xeral da sondaxe antiga UENEI01002  e do derrubo UENEI01015. 
Vista ó E. 

UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1442X019 Vista xeral da sondaxe antiga UENEI01002  e do derrubo UENEI01015. UENEI01002, 
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Vista ó E. UENEI01015 
FO1442X020 Vista xeral da sondaxe antiga UENEI01002  e do derrubo UENEI01015. 

Vista ó SE. 
UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1442X021 Vista xeral da UENEI01002, cara ó S. UENEI01002 
FO1442X022 Vista xeral da UENEI01002, cara ó W. UENEI01002 
FO1442X023 Detalle dun anaco de escoura de ferro na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X024 Detalle dun anaco de escoura de ferro na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X025 Detalle dun anaco de escoura de ferro na UENEI01012. UENEI01012 
FO1442X026 Vista xeral do sector 01 cara ó N. 03R17 
FO1442X027 Vista xeral do sector 01 cara ó NE. 03R17 
FO1442X028 Vista xeral do sector 01 cara ó N. 03R17 
FO1442X029 Vista xeral do sector 01 cara ó N. 03R17 
FO1442X030 Vista xeral do sector 01 cara ó NW. 03R17 
FO1442X031 Vista xeral do sector 01 cara ó S. 03R17 
FO1442X032 Detalle da UENEI01012. Vista ó S. UENEI01012 
FO1442X033 Vista xeral da UENEI01012 e UENEI01010, cara ó W. UENEI01010, 

UENEI01012 
FO1442X034 Vista xeral das UENEI01012, UENEI01010 e UENEI01013, cara ó SW. UENEI01010, 

UENEI01012, 
UENEI01013 

FO1442X035 Vista xeral das UENEI01012 e UENEI01013, cara ó SW. UENEI01012, 
UENEI01013 

FO1442X036 Vista xeral das UENEI01002 e UENEI01015, cara ó SW. UENEI01002, 
UENEI01015 

FO1442X037 Detalle da UENEI01010, cara ó SE. UENEI01010 
FO1442X038 Detalle do sustrato rochoso na metade N do sector 02. 03R17 

 
1443 

Código Título  
FO1443X001 Detalle dos traballos de sistematización de cultra material. 03R17 
FO1443X002 Detalle dos traballos de sistematización de cultra material. 03R17 
FO1443X003 Detalle dos arenoglifos. 03R17 
FO1443X004 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X005 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X006 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X007 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X008 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X009 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X010 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X011 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X012 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X013 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X014 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X015 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X016 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X017 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
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FO1443X018 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X019 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X020 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X021 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X022 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X023 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X024 Detalles da escavación no sector 01. 03R17 
FO1443X025 Detalle da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X026 Vista xeral da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X027 Vista xeral da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X028 Vista xeral da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X029 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X030 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X031 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X032 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 
FO1443X033 Detalles da escavación no sector 02. 03R17 

 
1445 

Código Título  
FO1445X001 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 

Vista ó W. 
UENEI01012 

FO1445X002 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 
Vista ó W. 

UENEI01012 

FO1445X003 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 
Vista ó S. 

UENEI01012 

FO1445X004 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 
Vista ó S. 

UENEI01012 

FO1445X005 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 
Vista ó S. 

UENEI01012 

FO1445X006 Vista xeral da UENEI01012 cun anaco de ‘catillus’ en primeiro plano. 
Vista ó NE. 

UENEI01012 

FO1445X007 Detalle do ‘catillus’ da UENEI01012. UENEI01012 
FO1445X008 Detalle do ‘catillus’ da UENEI01012. UENEI01012 
FO1445X009 Detalle do ‘catillus’ da UENEI01012. UENEI01012 
FO1445X010 Vista xeral da UENEI01012. Vista ó W. UENEI01012 
FO1445X011 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó E. UENEI01015 
FO1445X012 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó NE. UENEI01015 
FO1445X013 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó E. UENEI01015 
FO1445X014 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó SE. UENEI01015 
FO1445X015 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó S. UENEI01015 
FO1445X016 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vistas ó E. UENEI01015 
FO1445X017 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó W. UENEI01015 
FO1445X018 Detalle da retirada do derrubo UENEI01015. Vista ó E. UENEI01015 
FO1445X019 Detalle do traballo de campo no castro. 03R17 
FO1445X020 Vista xeral das UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. Vista ó N. UENEI01022, 

UENEI01023, 
UENEI01024 
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FO1445X021 Vista xeral das UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. Vista ó W. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1445X022 Vista xeral da UENEI01021. Vista ó W. UENEI01021 
FO1445X023 Vista xeral da UENEI01021. Vista ó S. UENEI01021 
FO1445X024 Vista xeral da UENEI01021. Vista ó E. UENEI01021 
FO1445X025 Vista xeral da UENEI01021. Vista ó N. UENEI01021 
FO1445X026 Vista xeral da UENEI01021. Vista ó NE. UENEI01021 
FO1445X027 Vista xeral da UENEI01016. Vista ó S. UENEI01016 
FO1445X028 Vista xeral da UENEI01016. Vista ó S. UENEI01016 
FO1445X029 Vista xeral da UENEI01016. Vista ó NE. UENEI01016 
FO1445X030 Detalle das UENEI01025 e UENEI01026. Cara ó N. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1445X031 Detalle das UENEI01025 e UENEI01026. Cara ó N. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1445X032 Vista xeral da UENEI01025 e UENEI01026. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1445X033 Detalle das UENEI01025 e UENEI01026. Cara ó S. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1445X034 Detalle de UENEI01017 coa UENEI01025 ó fondo. Vista dende ó S. UENEI01017, 

UENEI01025 
 
1447 

Código Título  
FO1447X001 Vista xeral de UENEI01016 e UENEI01017 cara ó S. UENEI01016, 

UENEI01017 
FO1447X002 Vista xeral de UENEI01016 e UENEI01017 cara ó S. UENEI01016, 

UENEI01017 
FO1447X003 Vista xeral de UENEI01016 cara ó SE. UENEI01016 
FO1447X004 Vista xeral de UENEI01016 cara ó E. UENEI01016 
FO1447X005 Vista xeral cara ó NE da UENEI01016 e UENEI01027. UENEI01016, 

UENEI01027 
FO1447X006 Detalle cara ó S das UENEI01029, UENEI01027 e UENEI01030. UENEI01027, 

UENEI01029, 
UENEI01030 

FO1447X007 Vista xeral cara ó E das UENEI01028 e UENEI01027. UENEI01027, 
UENEI01029 

FO1447X008 Detalle do perfil W da calicata antiga. UENEI01016, 
UENEI01033 

FO1447X009 Detalle de MU030818J01. Vista ó E. MU030818J01
FO1447X010 Vista xeral de MU030818J01. Vista ó E. MU030818J01
FO1447X011 Detalle de UENEI01027. Vista ó E. UENEI01027 
FO1447X012 Detalle de UENEI01030. Vista ó E. UENEI01030 
FO1447X013 Detalle de UENEI01030. Vista cenital. UENEI01030 
FO1447X014 Vista xeral cara ó SW de UENEI01027, UENEI01030 e UENEI01029. UENEI01027, 

UENEI01029, 
UENEI01030 

FO1447X015 Detalle de UENEI01036. Vista ó S. UENEI01036 
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FO1447X016 Vista xeral das UENEI01030 e UENEI01036. Vista ó S. UENEI01030, 
UENEI01036 

FO1447X017 Vista xeral das UENEI01030, UENEI01036, UENEI01027 e 
UENEI01029. Vista ó S. 

UENEI01027, 
UENEI01029, 
UENEI01030, 
UENEI01036 

FO1447X018 Vista xeral das UENEI01030, UENEI01036, UENEI01027 e 
UENEI01029. Vista ó S. 

UENEI01027, 
UENEI01029, 
UENEI01030, 
UENEI01036 

FO1447X019 Detalle das UENEI01031 e UENEI01037. Vista ó S. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1447X020 Detalle de UENEI01031. Vista ó SE. UENEI01031 
FO1447X021 Detalle de UENEI01031 e UENEI01037. Vista ó N. UENEI01031, 

UENEI01037 
FO1447X022 Vista xeral cara ó E das UENEI01032 e UENEI01037. UENEI01031, 

UENEI01037 
FO1447X023 Vista xeral ó SW das UENEI01017, UENEI01016, UENEI01029, 

UENEI01027, UENEI01030, UENEI01036, UENEI01031 e 
UENEI01037. 

UENEI01016, 
UENEI01017, 
UENEI01029, 
UENEI01030, 
UENEI01031, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1447X024 Vista xeral ó NE da UENEI01025. UENEI01025 
FO1447X025 Vista xeral da UENEI01016, UENEI01017, cara ó E. UENEI01016, 

UENEI01017 
FO1447X026 Vista cenital das UENEI01027, UENEI01029 e UENEI01030. UENEI01027, 

UENEI01029, 
UENEI01030 

 
1448 

Código Título  
FO1448X001 Vista cenital das UENEI01029, UENEI01027, UENEI01030 e 

UENEI01031. 
UENEI01027, 
UENEI01029, 
UENEI01030, 
UENEI01031 

FO1448X002 Vista xeral de UENEI01017. Vista ó NW. UENEI01017 
FO1448X003 Traballos de fotografía no sector 02. 03R17 
FO1448X004 Vista ó E das UENEI01027 e UENEI01029. UENEI01027, 

UENEI01029 
FO1448X005 Vista xeral de UENEI01029, cara ó E. UENEI01029 
FO1448X006 Vista xeral cara ó E das UENEI01027, UENEI01029 e UENEI01030. UENEI01027, 

UENEI01029, 
UENEI01030 

FO1448X007 Detalle da escavación de UENEI01027 e UENEI01035. UENEI01027, 
UENEI01035 

FO1448X008 Detalle da escavación de UENEI01027 e UENEI01035. UENEI01027, 
UENEI01035 

FO1448X009 Detalle da escavación de UENEI01027 e UENEI01035. UENEI01027, 
UENEI01035 

FO1448X010 Vista cenital das UENEI01027, UENEI01029, UENEI01030 e UENEI01027, 
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UENEI01031. UENEI01029, 
UENEI01030, 
UENEI01031 

FO1448X011 Detalle do corte UENEI01028 e UENEI01035. UENEI01028, 
UENEI01035 

FO1448X012 Detalle de UENEI01030. Vista ó SW. UENEI01030 
FO1448X013 Detalle de UENEI01030. Vista ó SW. UENEI01030 
FO1448X014 Detalle de UENEI01029. Vista ó NE. UENEI01029 
FO1448X015 Detalle de UENEI01029. Vista ó N. UENEI01029 
FO1448X016 Detalle de UENEI01029. Vista ó N. UENEI01029 
FO1448X017 Detalle de UENEI01029. Vista ó SW. UENEI01029 
FO1448X018 Detalle de UENEI01029. Vista ó SW. UENEI01029 
FO1448X019 Detalle de UENEI01029. Vista ó SE. UENEI01029 
FO1448X020 Detalle de UENEI01029. Vista ó SE. UENEI01029 
FO1448X021 Detalle de UENEI01029. Vista ó SE. UENEI01029 
FO1448X022 Detalle dos traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1448X023 Vista xeral de UENEI01016 trala escavación de UENEI01029. Vista ó E. UENEI01016 
FO1448X024 Vista xeral de UENEI01016 trala escavación de UENEI01029. Vista ó W. UENEI01016 
FO1448X025 Vista xeral de UENEI01016 trala escavación de UENEI01029. Vista ó 

SW. 
UENEI01016 

FO1448X026 Vista xeral das UENEI01037, UENEI01031, UENEI01036 e 
UENEI01016. Cara ó S. 

UENEI01016, 
UENEI01031, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1448X027 Detalle de UENEI01016. Vista ó SE. UENEI01016 
FO1448X028 Detalle de UENEI01016. Vista ó SE. UENEI01016 
FO1448X029 Detalle de UENEI01016. Vista ó E. UENEI01016 

 
1449 

Código Título  
FO1449X001 Perfil W do sector 01. Vista ó W. 03R17 
FO1449X002 Perfil W do sector 01. Vista ó W. 03R17 
FO1449X003 Perfil W do sector 01. Vista ó W. 03R17 
FO1449X004 Perfil W do sector 01. Vista ó W. 03R17 
FO1449X005 Perfil W do sector 01. Vista ó W. 03R17 
FO1449X006 Detalle do derrubo UENEI01015. Vista ó S. UENEI01015 
FO1449X007 Vista xeral do derrubo UENEI01015. Vista ó W. UENEI01015 
FO1449X008 Vista xeral do derrubo UENEI01015. Vista ó N. UENEI01015 
FO1449X009 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X010 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X011 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X012 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X013 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X014 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X015 Detalle de retirada do derrubo UENEI01015. UENEI01015 
FO1449X016 Vista xeral de UENEI01015, cara ó NW. UENEI01015 
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FO1449X017 Detalle de UENEI01015, cara ó NW. UENEI01015 
FO1449X018 Vista xeral de UENEI01015, cara ó W. UENEI01015 
FO1449X019 Vista xeral de UENEI01015, cara ó W. UENEI01015 
FO1449X020 Vista xeral de UENEI01015, cara ó SW. UENEI01015 
FO1449X021 Vista xeral de UENEI01015, cara ó SW. UENEI01015 
FO1449X022 Detalle do sustrato rochoso no sector 01. 03R17 
FO1449X023 Detalle do sustrato rochoso no sector 01. 03R17 
FO1449X024 Vista xeral da metade N do sector 01. 03R17 
FO1449X025 Vista xeral da metade N do sector 01. 03R17 
FO1449X026 Vista xeral da metade N do sector 01. 03R17 
FO1449X027 Detalle do perfil N do sector 01. 03R17 
FO1449X028 Detalle do perfil N do sector 01. 03R17 
FO1449X029 Detalle do perfil N do sector 01. 03R17 
FO1449X030 Detalle do sustrato rochoso na metado N do sector 01. 03R17 
FO1449X031 Detalle da UENEI01012. UENEI01012 
FO1449X032 Detalle da UENEI01012. UENEI01012 
FO1449X033 Detalle da UENEI01012. UENEI01012 
FO1449X034 Detalle da UENEI01012. UENEI01012 
FO1449X035 Vista xeral de UENEI01012, cara ó N. UENEI01012 
FO1449X036 Vista xeral de UENEI01012, cara ó N. UENEI01012 
FO1449X037 Vista xeral de UENEI01012, cara ó W. UENEI01012 
FO1449X038 Detalle de UENEI01012, cara ó W. UENEI01012 
FO1449X039 Vista xeral de UENEI01012, cara ó S. UENEI01012 
FO1449X040 Vista xeral do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1449X041 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1449X042 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1449X043 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1449X044 Panorámica do sector 01, cara ó S. 03R17 
FO1449X045 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X046 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X047 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X048 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X049 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X050 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X051 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X052 Cuberta con xeotéxtil do sector 01. 03R17 
FO1449X053 Vista xeral da UENEI01032 cara ó E. UENEI01032 
FO1449X054 Vista xeral da UENEI01032 cara ó E. UENEI01032 
FO1449X055 Vista xeral da UENEI01032 cara ó E. UENEI01032 
FO1449X056 Detalle de UENEI01032. Vista cara ó SE. UENEI01032 
FO1449X057 Vista xeral cara ó SE da UENEI01032. UENEI01032 
FO1449X058 Vista xeral cara ó SE da UENEI01032. UENEI01032 
FO1449X059 Detalle de UENEI01032. Vista cara ó SE. UENEI01032 
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FO1449X060 Vista xeral da UENEI01032, cara ó SE. UENEI01032 
FO1449X061 Vista xeral cara ó NW de UENEI01017 e UENEI01032. UENEI01017, 

UENEI01032 
FO1449X062 Vista xeral cara ó W de UENEI01017 e UENEI01032. UENEI01032, 

UENEI01017 
FO1449X063 Vista xeral cara ó W de UENEI01032. UENEI01032 
FO1449X064 Detalle de UENEI01032 cara ó W. UENEI01032 
FO1449X065 Detalle de UENEI01032 cara ó W. UENEI01032 
FO1449X066 Detalle de UENEI01032 cara ó W. UENEI01032 
FO1449X067 Vista xeral de UENEI01033, cara ó S. UENEI01033 
FO1449X068 Vista xeral de UENEI01033, cara ó N. UENEI01033 
FO1449X069 Vista xeral de UENEI01033, cara ó N. UENEI01033 
FO1449X070 Vista xeral ó N de UENEI01033 e UENEI01037. UENEI01031, 

UENEI01037 
FO1449X071 Vista xeral ó N de UENEI01033 e UENEI01037 cara ó S. UENEI01031, 

UENEI01037 
FO1449X072 Detalle cara ó S da UENEI01031. UENEI01031 
FO1449X073 Detalle de UENEI01036, cara ó S. UENEI01036 
FO1449X074 Vista xeral de UENEI01033 e da UENEI01036 ó S. UENEI01033, 

UENEI01036 
FO1449X075 Detalle de UENEI01036 UENEI01036 
FO1449X076 Detalle de UENEI01036. Vista ó E. UENEI01036 
FO1449X077 Detalle de UENEI01036. Vista ó N. UENEI01036 
FO1449X078 Detalle de UENEI01036. Vista ó N. UENEI01036 
FO1449X079 Detalle de UENEI01036. Vista ó N. UENEI01036 
FO1449X080 Detalle de UENEI01036. Vista ó N. UENEI01036 
FO1449X081 Detalle de UENEI01035. Vista ó E. UENEI01035 
FO1449X082 Vista cenital de UENEI01035. UENEI01035 
FO1449X083 Vista cenital de UENEI01035. UENEI01035 
FO1449X084 Vista cenital de UENEI01035. UENEI01035 
FO1449X085 Vista cenital de UENEI01035. UENEI01035 
FO1449X086 Vista cenital de UENEI01035. UENEI01035 
FO1449X087 Proceso de escavación de UENEI01016. Vista ó N. UENEI01016 

 
1450 

Código Título  
FO1450X001 Vista xeral ó N da UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01022, 

UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X002 Vista xeral ó N da UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024 cara ó E. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X003 Vista cenital de UENEI01022 e UENEI01023. UENEI01022, 
UENEI01023 

FO1450X004 Vista xeral cara ó W das UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 
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FO1450X005 Vista xeral cara ó W das UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X006 Vista xeral cara ó W das UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X007 Detalle de UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X008 Detalle de UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X009 Detalle de UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X010 Detalle de UENEI01024. UENEI01024 
FO1450X011 Detalle de UENEI01024. UENEI01024 
FO1450X012 Detalle de UENEI01023. UENEI01023 
FO1450X013 Vista cenital de UENEI01023 e UENEI01024. UENEI01023, 

UENEI01024 
FO1450X014 Detalle de UENEI01023. UENEI01023 
FO1450X015 Detalle de UENEI01023. UENEI01023 
FO1450X016 Detalle de UENEI01023. UENEI01023 
FO1450X017 Vista xeral de UENEI01022. Vista ó W. UENEI01022 
FO1450X018 Vista xeral de UENEI01022. Vista ó NW. UENEI01022 
FO1450X019 Vista xeral de UENEI01022. Vista ó S. UENEI01022 
FO1450X020 Vista xeral de UENEI01022. Vista ó SE. UENEI01022 
FO1450X021 Vista xeral de UENEI01022. Vista ó SE. UENEI01022 
FO1450X022 Vista xeral de UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024 ó W. UENEI01022, 

UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X023 Vista xeral de UENEI01022, UENEI01023 e UENEI01024 ó SW. UENEI01022, 
UENEI01023, 
UENEI01024 

FO1450X024 Vista xeral de UENEI01033 e dos calzos UENEI01031, UENEI01036, 
UENEI01037. Vista ó S. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X025 Vista xeral de UENEI01033 e dos calzos UENEI01031, UENEI01036, 
UENEI01037. Vista ó SW. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X026 Detalle de UENEI01031 e UENEI01037. Vista ó W. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1450X027 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X028 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X029 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. Vista ó NE. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
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UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X030 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. Vista ó NE. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X031 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. Vista ó N. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X032 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. Vista ó N. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X033 Vista xeral cara ó N da UENEI01033 e os calzos UENEI01031, 
UENEI01036 e UENEI01037. Vista ó E. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X034 Detalle de UENEI0031 e UENEI01037, ó E. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1450X035 Vista xeral de UENEI01035 dos calzos UENEI01031, UENEI01036 e 
UENEI01037, ó SE. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1450X036 Traballos de tapado con xeotéxtil do sector 01. UENEI01015 
FO1450X037 Traballos de tapado con xeotéxtil do sector 01. UENEI01015 
FO1450X038 Traballos de tapado con xeotéxtil do sector 01. UENEI01015 
FO1450X039 Traballos de tapado con xeotéxtil do sector 01. UENEI01015 
FO1450X040 Traballos de tapado con xeotéxtil do sector 01. UENEI01015 
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Código Título  
FO1451X001 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X002 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X003 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X004 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X005 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X006 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X007 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X008 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X009 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X010 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X011 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X012 Detalle de tapado con xeotéxtil e area do sector 01. 03R17 
FO1451X013 Vista xeral cara ó NE da UENEI01034. UENEI01034 
FO1451X014 Vista xeral cara ó NE da UENEI01034. UENEI01034 
FO1451X015 Vista xeral cara ó NE da UENEI01034. UENEI01034 
FO1451X016 Detalle da UENEI01034. Vista cara ó E. UENEI01034 
FO1451X017 Detalle da UENEI01034. Vista cara ó E. UENEI01034 
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FO1451X018 Detalle da UENEI01034. Vista cara ó E. UENEI01034 
FO1451X019 Vista xeral da UENEI01034 cara ó SW. UENEI01034 
FO1451X020 Detalle da UENEI01034 cara ó SW. UENEI01034 
FO1451X021 Detalle da UENEI01034 cara ó SW. UENEI01034 
FO1451X022 Vista xeral cara ó S da UENEI01034. UENEI01034 
FO1451X023 Vista xeral cara ó S da UENEI01034. Vista ó SW. UENEI01034 
FO1451X024 Detalle de UENEI01034. UENEI01034 
FO1451X025 Vista xeral da UENEI01034 cara ó N. UENEI01034 
FO1451X026 Vista xeral da UENEI01034 cara ó N. UENEI01034 
FO1451X027 Vista xeral cara ó N de UENEI01033, UENEI01031, UENEI01037, 

UENEI01036 e UENEI01034. 
UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01034, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X028 Vista xeral cara ó N de UENEI01033, UENEI01031, UENEI01037, 
UENEI01036 e UENEI01034. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01034, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X029 Vista xeral cara ó N de UENEI01033, UENEI01031, UENEI01037, 
UENEI01036 e UENEI01034. Vista cara ó S. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01034, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X030 Detalle de UENEI01031 e UENEI01037, cara ó S. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1451X031 Detalle de UENEI01037 e UENEI01036, cara ó S. UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X032 Vista cenital de UENEI01031 e UENEI01037. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1451X033 Vista xeral cara ó N de UENEI01031 e UENEI01037. UENEI01031, 
UENEI01037 

FO1451X034 Vista xeral cara ó S de UENEI01036 e UENEI01037. UENEI01036 
FO1451X035 Vista xeral cara ó W de UENEI01036. UENEI01036 
FO1451X036 Vista xeral cara ó E de UENEI01031, UENEI01036 e UENEI01037. UENEI01031, 

UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X037 Vista xeral cara ó N de UENEI01031, UENEI01037 e UENEI01036. UENEI01031, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X038 Vista xeral cara ó NW de UENEI01031, UENEI01037 e UENEI01036. UENEI01031, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X039 Vista xeral cara ó NW de UENEI01031, UENEI01037 e UENEI01036. UENEI01031, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1451X040 Detalle de perfil E no extremo SE do sector 02. 03R17 
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Código Título  
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FO1452X001 Vista xeral de UENEI01033 con  calzos UENEI01031, UENEI01036 e 
UENEI01037 cara ó N. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1452X002 Vista xeral de UENEI01033 con  calzos UENEI01031, UENEI01036 e 
UENEI01037 cara ó N. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1452X003 Vista xeral de UENEI01025, cara ó W. UENEI01025 
FO1452X004 Vista xeral de UENEI01025, cara ó W. UENEI01025 
FO1452X005 Vista xeral de UENEI01033 e os calzos UENEI01031, UENEI01036 e 

UENEI01037 cara ó NE. 
UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1452X006 Vista xeral de UENEI01033 e os calzos UENEI01031, UENEI01036 e 
UENEI01037 cara ó NE. 

UENEI01031, 
UENEI01033, 
UENEI01036, 
UENEI01037 

FO1452X007 Vista xeral de UENEI01036 cara ó SE. UENEI01036 
FO1452X008 Vista xeral de UENEI01036 cara ó SE. UENEI01036 
FO1452X009 Vista xeral de UENEI01036 cara ó S. UENEI01036 
FO1452X010 Vista xeral de UENEI01036 cara ó S. UENEI01036 
FO1452X011 Vista xeral de UENEI01036 cara ó S. UENEI01036 
FO1452X012 Detalle de perfil E do sector 02. 03R17 
FO1452X013 Detalle de perfil E do sector 02. 03R17 
FO1452X014 Detalle de perfil E do sector 02. 03R17 
FO1452X015 Detalle de perfil E do sector 02. 03R17 
FO1452X016 Detalle de UENEI01025, cara ó E. UENEI01025 
FO1452X017 Detalle de UENEI01025, cara ó SE. UENEI01025 
FO1452X018 Detalle de UENEI01026, vista cara ó NE. UENEI01025 
FO1452X019 Vista xeral de UENEI01026, vista cara ó NE. UENEI01026 
FO1452X020 Vista xeral de UENEI01025 e UENEI01026 ó W. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1452X021 Vista xeral de UENEI01025 e UENEI01026 ó W. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1452X022 Vista xeral de UENEI01025 e UENEI01026 cara ó NW. UENEI01025, 

UENEI01026 
FO1452X023 Vista xeral cara ó N de UENEI01025, UENEI01026, UENEI01017 e 

UENEI01032. 
UENEI01017, 
UENEI01025, 
UENEI01026, 
UENEI01032 

FO1452X024 Vista xeral cara ó NE de UENEI01025 e UENEI01026. UENEI01025, 
UENEI01026 

FO1452X025 Vista xeral cara ó NE de UENEI01025 e UENEI01026. UENEI01025, 
UENEI01026 

FO1452X026 Vista xeral do sector 02 trala escavación. Vista ó SE. 03R17 
FO1452X027 Vista xeral do sector 02 trala escavación. Vista ó E. 03R17 
FO1452X028 Vista xeral do sector 02 trala escavación. Vista ó SE. 03R17 
FO1452X029 Vista xeral do sector 02 trala escavación. Vista ó S. 03R17 
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FO1452X030 Panorámica do sector 02, cara ó S. 03R17 
FO1452X031 Panorámica do sector 01, cara ó SW. 03R17 
FO1452X032 Panorámica do sector 01, cara ó SW. 03R17 
FO1452X033 Vista xeral do sector 01, ó final da escavación, vista ó S. 03R17 
FO1452X034 Vista xeral do sector 01, ó final da escavación, vista ó S. 03R17 
FO1452X035 Vista xeral do sector 01, ó final da escavación, vista ó S. 03R17 
FO1452X036 Vista xeral do sector 01, ó final da escavación, vista ó S. 03R17 
FO1452X037 Vista xeral do sector 01, ó final da escavación, vista ó S. 03R17 
FO1452X038 Vista do parapeto N, cara ó E. 03R17 
FO1452X039 Vista do parapeto N, cara ó E. 03R17 
FO1452X040 Panorámica do sector 02, cara ó S. 03R17 

 
1616 

Código Título  
FO1616X001 Vista xeral cara ó S de UENEI01021 UENEI01021 
FO1616X002 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó N. UENEI01021 
FO1616X003 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó W. UENEI01021 
FO1616X004 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó N. UENEI01021 
FO1616X005 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó NW. UENEI01021 
FO1616X006 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó W. UENEI01021 
FO1616X007 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó W. UENEI01021 
FO1616X008 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó SW. UENEI01021 
FO1616X009 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó W. UENEI01021 
FO1616X010 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó S. UENEI01021 
FO1616X011 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó S. UENEI01021 
FO1616X012 Vista xeral cara ó S de UENEI01021, cara ó N. UENEI01021 
FO1616X013 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X014 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X015 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X016 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X017 Traballos de escavación no sector 02. UENEI01016, 

UENEI01033 
FO1616X018 Traballos de escavación no sector 02. UENEI01016, 

UENEI01033 
FO1616X019 Traballos de escavación no sector 02. UENEI01016, 

UENEI01033 
FO1616X020 Traballos de escavación no sector 02. UENEI01016, 

UENEI01033 
FO1616X021 Traballos de escavación no sector 02. UENEI01016, 

UENEI01033 
FO1616X022 Detalle de MU030818J01, cara ó E. MU030818J01 
FO1616X023 Detalle de MU030818J01, cara ó E. MU030818J01 
FO1616X024 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X025 Traballos de escavación no sector 02. 03R17 
FO1616X026 Traballos de sistematización de cultura material. 03R17 
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FO1616X027 Traballos de sistematización de cultura material. 03R17 
FO1616X028 Vista xeral de afeción moderna UENEI01019, ó W. UENEI01019 
FO1616X029 Vista xeral de afeción moderna UENEI01019, ó S. UENEI01019 
FO1616X030 Vista xeral de afeción moderna UENEI01019, ó E. UENEI01019 
FO1616X031 Vista xeral de afeción moderna UENEI01019, ó E. UENEI01019 
FO1616X032 Detalle de UENEI01019. UENEI01019 
FO1616X033 Vista xeral de UENEI01019 cara ó NE. UENEI01019 
FO1616X034 Detalle de UENEI01019. UENEI01019 
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LÁMINAS 
 

 
 
 
 
 

Lámina 1. Ubicación e emprazamento do Castro Grande de Neixón 
(Boiro, A Coruña). 
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Lámina 2. Fotografía aérea do voo americano e fotointerpretación dos Castros de Neixón (cedida por 
Terra Arqueos S.L.) coa sinalización das áreas de traballo contempladas no proxecto de campo de 
traballo. 
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Sectores de escavación

Sondaxes antigas

Afloramento rochoso

60 m

2

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 3. Planimetría do Castro Grande de Neixón. 
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Vista xeral do parapeto que delimita a croa de  
Vista dende o SE.

O Castro Grande

Vista xeral da zona  SW da croa de  Vista dende o N. O Castro Grande.

Vista xeral do parapeto da croa de . Vista dende o S.O Castro Grande  
 

Lámina 4. Estado do Castro Grande antes da intervención de 2003. 
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Vista xeral da zona onde se emprazará o sector 02. 
Vista dende o NW.

Detalle do xeotextil que cubre a estructura circular exhumada
na zona onde se ubicará o sector 02 

Ubicación da área onde se documentou unha estructura 
circular en escavacións precedentes. Vista dende o N

 
 

Lámina 5. Ubicación do sector 02. 
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Ubicación da área onde se emprazará o sector 01. Vista dende o S

Ubicación da área onde se emprazará o sector 01. Vista dende o NE

Ubicación da área onde se emprazará o sector 01. Vista dende o NE  
 
 

Lámina 6. Ubicación do sector 01. 
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Ubicación da área onde se emprazará o sector 03. Vista dende o S

Ubicación da área onde se emprazará o sector 3. Vista dende o N

Ubicación da área onde se emprazará o sector 03. Vista dende o S

 
 

Lámina 7. Ubicación do sector 03. 
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Lámina 8. Superposición da malla de unidades de rexistro (cuadrículas de 4x4 m). 
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UE012

UE013

UE010

UE014

UE015

UE014

 
 

Lámina 9. Pranta do sector 01 coas unidades estratigráficas máis importantes. 
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Zona de ubicación do sector 01 en xuńo de 2003

Zona de ubicación do sector 01 tralo desbroce

Inicio da escavación do sector 01. Apertura dunha cuadrícula de 8x8 m 
e sondaxe de 1x1 m na esquina SW da cata.  

 
 
 

Lámina 10. Proceso de escavación do sector 01. 
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4

5

1 2

1. Localización do corte dunha sondaxe precedente; 2-3. Definición en pranta da sondaxe (3x3 m);
4. Identificación dun nivel de derrubo debaixo da capa vexetal; 5. Continuación do citado depósito
pétreo tralo baldeirado do recheo da sondaxe.  
 
 
 
 

Lámina 11. Proceso de escavación do sector 01. 
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UENEI01010. Derrubo de posible muro.

UENEI01015. Nivel de derrubo de pedras de xisto.

UENEI01012. Derrubo de posible muro.

 
 

Lámina 12. Proceso de escavación do sector 01. 
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