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RESUMO 

1. Resumo 

A presente Memoria Técnica recolle os resultados derivados da realización 
dunha escavación arqueolóxica no Castro Grande de O Neixón (Boiro, A 
Coruña), intervención desenvolvida no marco dun campo de traballo 
internacional de temática arqueolóxica integrado na Campaña Verán 2005 a 
instancias dun convenio firmado por terceiro ano consecutivo polo Excmo. 
Concello de Boiro e a Consellaría de Familia, Xuventude e Voluntariado da 
Xunta de Galicia, contando co asesoramento técnico do Laboratorio de 
Arqueoloxía da Paisaxe do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-
XuGa). 

Con esta iniciativa as institucións implicadas procuran continuar coa 
potenciación e posta en valor deste espazo arqueolóxico, recuperado 
recentemente coa rehabilitación das estruturas exhumadas en O Castro 
Pequeno 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 sostible 
desta zona de Boiro, que busca converter este espazo arqueolóxico en polo de 
atracción turística e referente do Patrimonio Cultural da bisbarra do Barbanza. 

Neste contexto, cobra senso o desenvolvemento desta actuación 
arqueolóxica, concebida coma un paso máis na recuperación, dentro da área 
arqueolóxica citada, do xacemento de O Castro Grande, no que se teñen levado 
a cabo nos tres últimos decenios sondaxes arqueolóxicas en diferentes zonas 
da súa croa. Asemade, cómpre suliñar o alto grao de alteración que presenta 
este xacemento, afectado pola apertura de pistas e diferentes labores de recheo 
e aterrazamento. 

Con este obxectivo xenérico, a actuación conlevou o desenvolvemento de 
cinco tipos de actividades, realizadas entre o 27 de xuño e o 30 de agosto de 
2005. Como actuación preliminar levouse a cabo, baixo control arqueolóxico, o 
desbroce da superficie que ocupa a croa do castro. Posteriormente encetouse o 
levantamento topográfico con estación total para amplia-la planimetría de detalle 
da Punta do Neixón realizada nas campañas anteriores de 2003 e 2004. 

Co gallo de axusta-la caracterización formal do xacemento de O Castro 
Grande e profundizar na definición dun modelo interpretativo sobre o 
xurdimento, evolución, cronoloxía e funcionalidade deste poboado fortificado, 
plantexouse unha intervención arqueolóxica que abrangueu tres actuacións en 
diferentes áreas: a) ampliación da escavación no sector 02; b) apertura dun 
novo sector de escavación, o sector 04, na zona NE do interior da croa; c) 
apertura de sondaxes valorativas nunha área extramuros, ubicada ao N do 
parapeto setentrional (sector 05). 



Complementariamente realizouse un labor intensivo de formación 
arqueolóxica dos integrantes do campo de traballo, levándose a cabo cada 
quincena as seguintes actividades: 

• Actividade 1: Sistematización, lavado e siglado da cultura material 
exhumada no castro. 

• Actividade 2: Fundamentos de Topografía aplicada á Arqueoloxía. 

• Actividade 3: Obradoiros de debuxo arqueolóxico e dixitalización de 
datos. 

• Actividade 4: Enquisa etnográfica e sistematización da microtoponimia 
da Punta de Neixón. 

• Actividade 5: Aproximación ao estudo da arqueomalacofauna exhumada 
no cuncheiro do Castro Grande. 

• Actividade 6: Seminarios sobre a cultura castrexa, metodoloxía 
arqueóloxica e Patrimonio arqueolóxico galego. 

• Actividade 7: visitas guiadas a xacementos arqueolóxicos: Castro de 
Baroña, necrópole megalítica de Barbanza, castro de San Cibrán de Lás, 
castro de Castrolandín e petroglifos de Campolameiro. 

Asemade, esta actividade conlevou unha tarefa continua de divulgación 
arqueolóxica que se materializou en visitas guiadas polo xacemento, atención 
aos visitantes por parte dos propios integrantes do campo de traballo e na 
participación activa en iniciativas da comunidade local, como foi a celebración 
da romaría de O Neixón. 

Os resultados desta intervención arqueolóxica xa foron publicados nos 
últimos anos nas seguintes referencias: 

• González Ruibal, A.; Rodríguez Martínez, R. Mª. E Ayán Vila, X. M. 2010. 
Encounters in the Ditch: Ritual and the Middle Ground in an Iron Age 
hillfort in Galicia (Spain). Bolletino di Archeologia on Line. Volume 
especiale A/A6/3Roma 2008. International Congress of Classical 
Archaeology. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean: 
25-30. 

• Bejega García, V.; González Gómez de Agüero, E.; Ayán Vila, X. M. et al. 
2010. "Paisaje, Arqueología y Sociedad: experiencias 
arqueomalacológicas en el campo de trabajo de los castros de Neixón 
(Boiro, A Coruña) (2005-2008)". En E. González Gómez de Agüero; 
Bejega García, V.; Fernández Rodríguez, C. e N. Fuertes Prieto (eds.): Iª 
Reunión de Arqueomalacología de la Península Ibérica. Férvedes, 6: 9-
16. Vilalba. 

• Ayán Vila, X. M. 2009. Landscape, Material Culture and Social Process 
along galician Iron Age: the Architecture of Castros de Neixón (Galicia, 
Spain). En Ayán, X., Mañana, P. e Blanco, R. (eds.): Archaeotecture: 
Second Floor: 33-40. British Archaeological Reports International Series 
1971. Oxford: Archaeopress. 

• Ayán Vila, X. M. (coord.). 2008. Os Castros de Neixón (Boiro, A Coruña), II: 
de espazo natural a paisaxe cultural. Serie Keltia, 40. Noia: Toxosoutos. 
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• Ayán Vila, X. M., Rodríguez Martínez, R. M., González Pérez, L. Y González 
Ruibal, A. 2008.  Arrecendos púnicos: Un novo anaco de aríbalos  no 
Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Cuadernos de Estudios 
Gallegos, 121: 73-92. Santiago: CSIC. 

• Ayán Vila, X. M. (coord.). 2007. De Sancti Vicentii de Sispalona a San 
Vicenzo de Cespón. Cadernos Culturais de Boiro, 9. Santiago: Garabal. 

• Ayán Vila, X. M. et al. 2008. Paleometalurxia e Etnoarqueoloxía dos castros 
de Neixón. En López Otero, M. (coord.): Introdución á minería no 
Barbanza: 83-120. 

• Ayán Vila, X. M., Rodríguez Martínez, R. Mª., González Ruibal, A., González 
Pérez, L., Arizaga Castro, Á. y Franco Fernández, M. A. 2007. Un espacio 
monumental de la 2ª Edad del Hierro: el acceso SE al recinto superior 
del Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). En Fanjul Peraza, A. 
(coord.): Arqueología de los Castros de Teverga (Asturias). Tudela: 
Universidad de Navarra. 

2. Palabras chave 

Campo de traballo, escavación arqueolóxica, castro, Idade do Ferro, 
Arqueoloxía da Paisaxe, Posta en Valor do Patrimonio, Divulgación e Difusión. 

 

 



PLANTEXAMENTOS E OBXECTIVOS 

1. Problemática arqueolóxica 

1.1. Descrición e caracterización do xacemento 

O xacemento de O Castro Grande de O Neixón localízase 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 coma un fito 
visual na paisaxe conformada pola pequena baía de Beluso [Láminas 1 e 2]. 
Este emprazamento costeiro (10 m.s.n.m.) condicionou no momento da súa 
construción tanto a morfoloxía do xacemento como a disposición do sistema 
defensivo. 

A planimetría de detalle e o modelo dixital do terreo realizados por nós nas 
campañas precedentes [Lámina 3] amosan unha meirande 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 Pequeno- na súa fotointerpretación da fotografía aérea do voo americano 
(Álvarez et al. 2005: 96). En liñas xerais, o castro 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 N-NW unha altura 
máxima de 7 m e unha anchura duns 5 m. O foxo perimetral disposto ao pé 
desta estrutura atópase moi alterado, sobre toda na zona noroccidental, xa que 
por el decorría un antigo camiño de carro que en direción S-N conducía ao 
Castro Pequeno de O Neixón. 

Segundo a descrición feita por F. Bouza Brey e F. López Cuevillas e (1926-
1927: 76-8) 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 
segundo parapeto de 7 m de alto e 2 de anchura que protexe  a cara occidental 
do castro e vai diminuíndo de potencia cara ao S e mailo E até desaparecer por 
completo no NE. 

A zona chaira que se extende entrámbolosdous castros cara ao SE, e 
actualmente ocupada por un piñeiral, podería ter conformado un segundo 
recinto anexo á croa. Por outra banda, é bastante probable que un dos accesos 
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 propiedades. 

Á súa vez, a zona na que se empraza o sector 02 correspóndese con outro 
rebaixe no parapeto da muralla que se reflicte claramente na reconstrución 3D. 
Por outra banda, nesta área documentamos un primeiro nivel de ocupación 
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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 levantamento 
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 
(Castro Grande, terraza e Castro Pequeno) estivese ocupado, se ben 
segmentado en diferentes áreas adicadas a diferentes usos.  

No tocante á historia das investigacións sobre O Castro Grande (Ayán 
2005a) cómpre suliñar que a primeira intervención arqueolóxica desenvolta foi 
levada a cabo por F. López Cuevillas e F. Bouza Brey en 1925 mediante a 
apertura de duas zanxas esproratorias, atopando soilo cachotes imitantes ós da 
superficie, moitas tégulas e poucos 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 morfoloxía 
totalmente artificializada do xacemento, levou a estes autores a esboza-la 
hipótese de que se trataba dun poboado de nova pranta, dunha citania con 
elementos de romanización, froito do traslado de poboación de O Castro 
Pequeno nun momento impreciso da 2ª Idade do Ferro. 

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

Esta referencia probablemente se refira á cata aberta na zona oriental da 
croa, ao pé do parapeto (sector 04 plantexado para esta campaña de 2005 ) 
que aínda se conserva na actualidade. Esta cata complementábase cunha serie 
de cuadrículas Wheeler abertas no SE, onde se localizara unha estrutura circular 
de pedra con abundante material cerámico, sobre todo ánfora e algún 
fragmento de Sigillata Hispánica (Naveiro 1991: 240). 

Nesta ampliación das escavacións cara O Castro Grande puido incidi-lo 
desenvolvemento do proxecto de estudo sistemático da romanización e dos 
contactos comerciais na ría de Arousa, marco no que tamén se levaron a cabo 
campañas de escavación no xacemento de As Torres de Oeste en Catoira (Balil 
1971, 1977; Romaní 1974). 

Do material ergolóxico documentado nestas intervencións unicamente 
contamos con estudos centrados na análise formal da cerámica exhumada (Rey 
1990-91, 1996; Rey e Soto 2002). Estes traballos poñen de manifesto o notable 



avance tecnolóxico e grao de especialización (pastas cerámicas mellor 
depuradas e de texturas máis finas) acadado na cadea operativa cerámica polos 
habitantes de O Castro Grande, xacemento senlleiro dentro da alcumada área 
alfareira das Rías Baixas. Asemade, J. Rey contextualiza o Castro Grande na 2ª 
Idade do Ferro pola aparición de xerras tipo Toralla, bordos ensanchados tipo 
Cíes ou pezas singulares tipo Recarea (Rey Castiñeira 1990-1991: 156; 1992: 
204). As recentes escavacións, como veremos, demostraron claramente esta 
hipótese da que, segundo parece, discrepaba o seu excavador en 1976, que 
situaba o Castro Grande de Neixón no cambio de era. 

Neste debate cronolóxico na longa duración, incidiría á súa vez a 
investigación de J. Naveiro sobre os materiais anfóricos en castros do litoral 
galego, co gallo de acadar unha visión global sobre o comercio antigo no NW 
(Naveiro 1991). No seo deste proxecto procedeu ao estudo dos materiais 
romanos exhumados en 1976 no Castro Grande de Neixón, reactualizando o 
coñecemento que até daquela se tiña tamén sobre outros xacementos da ría de 
Arousa como Torres de Oeste (Naveiro 2004). 

Segundo este autor existen grandes concentracións de ánforas, cun 
predominio case absoluto de pezas da forma Haltern 70 e algún exemplar de 
ánfora de salgado bética da forma IIb de Beltrán (Naveiro 1985: nº 44-49; 
Naveiro e Caamaño 1992: n.p. 3) o que situaría o principal nivel de ocupación 
do xacemento cara a primera metade do s. I d. C. (Naveiro 1986). 

Na década de 1980 e comezos dos anos 90, o arqueólogo A. Concheiro 
Coello levou a cabo 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) así coma noutras áreas do interior do recinto 
fortificado. 

Finalmente, os traballos de adecuación da área arqueolóxica de Os Castros 
de O Neixón desenvoltos por Terra Arqueos S.L. en 2000 e 2001 tamén 
contribuíron a unha mellor caracterización do xacemento de O Castro Grande, 
levándose a cabo sondaxes na zona occidental da croa (Álvarez et al. 2005). 

1.2. Contexto de partida da campaña de 2005 

1.2.1. Os resultados da campaña de 2003 

A intervención arqueolóxica levada a cabo en 2003 no xacemento de O Castro 
Grande amosou, en primeiro lugar, o notable 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 [Lámina 4]. 
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Malia diso, os datos aportados pola escavación permitiron apuntar unha 
serie de hipóteses de traballo sobre o xacemento que haberían ser contrastadas 
coas intervencións plantexadas a curto prazo para este ano. 

Por unha banda, a aparición de materiais arqueolóxicos que van dende o 
século IV a. C. até o século IV d. C. amosaban unha notable continuidade na 
ocupación deste xacemento. Isto non conleva pensar nunha utilización do 
Castro Grande como espazo habitacional ao longo 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 Arousa 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 ocupación tardía no recinto da croa, como xa apuntara J. Naveiro (1991) 
ao cita-la presenza de materiais tardíos no xacemento. 

Neste senso, a escavación de 2003 veu confirmar en parte a información 
que se tiña do Castro Grande como é a existencia dun nivel do cambio de era 
no sector 02 (estrutura oval) e o impacto da romanización no xacemento, se ben 
tamén plantexa novos datos como é a caracterización formal do poboado. 

A este respecto, obsérvase que o espazo con potencialidade habitacional é 
máis ben escaso se temos en conta a presencia 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 monumentalidade do parapeto 
meridional da croa no que no seu extremo SE se constata un rebaixe notorio á 
altura da estrutura con calzos de pedra documentada no sector 02. Neste 
senso, podería falarse doutro acceso ao recinto da croa dende a terraza 
meridional, espazo éste que si amosa unha meirande potencialidade como 
espazo habitacional. 

Coa ampliación das escavacións en ámbolosdous sectores pensabamos 
aclarar en parte a xénese e evolución do castro, xa que o solo de ocupación 
documentado no sector 02 remítenos a un período claramente prerromano con 
significativos materiais como a cerámica íbero-púnica (s IV a. C.), que consolida 
a existencia dun comercio co Mediterráneo que xa se atisbaba coa 
documentación no Castro Pequeno dun arybalos púnico do século IV a. C. 

En liñas xerais, o Castro Grande semellaba 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 probablemente 
cunha funcionalidade clara de redistribución dos bens procedentes desa 
actividade comercial. 



1.2.2. Os resultados da campaña de 2004 

A antedita campaña de 2003 realizárase co obxectivo de acadar unha completa 
comprensión da morfoloxía do xacemento do Castro Grande, levándose a cabo 
unha planimetría de detalle e maila reescavación daquelas áreas intervidas con 
anterioridade que forneceron os datos, non debidamente contextualizados, que 
sustentaban a visión tradicional sobre este poboado fortificado. Dacordo co 
paradigma historiográfico vixente, O Castro Grande presentaría un único nivel 
habitacional datable no cambio de era, momento no que exercería un papel 
preponderante como enclave comercial na ría de Arousa (Naveiro 1991, 2004).  

A escavación arqueolóxica de 1976, dirixida por F. Acuña Castroviejo, 
afectou únicamente ao nivel máis temperá de ocupación na área SE do recinto 
interior da croa. Esta circunstancia, unida á documentación dun vertedoiro de 
ánforas Haltern 70 ao pé da cara interna do parapeto E da croa, consolidou esa 
cronoloxía relativa do cambio de era-1ª metade do século I d. C. para o 
xacemento. 

Pola contra, a intervención arqueolóxica de 2004 confirmou plenamente a 
hipótese plantexada polo noso equipo de traballo, isto é, a existencia dun nivel 
precedente de ocupación do poboado fortificado, que databamos 
xenericamente na Fase II da cultura castrexa (400-100 a. C.). 

Os tres sectores abertos forneceron información moi interesante [Lámina 
5], destacando esencialmente, o rexistro documentado no sector 02, no que 
puidemos documentar detalladamente unha secuencia de ocupación marcada 
por sucesivas fases constructivas: 

1. Construción dun foxo defensivo, con seción en V e 2.70 m de 
profundidade, que aparentemente cingue o afloramento rochoso sobre o 
que se construiría a posteriori o parapeto da croa do Castro Grande. 
Dacordo coa cronoloxía relativa dos materiais cerámicos máis antigos 
atopados no interior do foxo (século V a. C.), podemos afirmar que esta 
arquitectura en negativo é anterior a esa data, adoptando a transición 1ª-
2ª Idade do Ferro como terminus ante quem. 

2. Colmatación intencional da base do foxo e utilización do mesmo como 
verquedoiro, cun basureiro no que se documentan materiais cerámicos 
(bordos rectos engrosados, bordos tipo Neixón Pequeno, cerámica 
púnica), cunchas de moluscos e fragmentos de ósos. Este cuncheiro, 
selado por un nivel de queimado, con cinza e abudantes carbóns, fai 
excepcional ao xacemento xa que carecemos de rexistro contextualizado 
no NW que nos permita coñecer ese tipo de verquedoiros en época tan 
temperá. Asemade, o material cerámico documentado correspóndese 
coas cerámicas características da última fase de ocupación do Castro 
Pequeno (Rey 1992: 167-94). 

3. O primixenio poboado fortificado contaba cun sistema defensivo 
composto por un foso perimetral de grande monumentalidade, 
documentándose no interior un nivel habitacional da Fase II, reflectido 
na existencia de alomenos unha cabana erguida con materiais 
perecedoiros. 

4. Sobre este espazo habitacional, nalgún momento avanzado da Fase II, 
érguese o parapeto de terra da muralla, de 1 m de alto, que semella máis 
unha estrutura de delimitación cá unha estructura eminentemente 
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defensiva, e habilítase unha entrada polo SE. Neste período, é posible 
tamén que se constrúa a entrada occidental documentada, de xeito 
periférico, no sector 03 aberto na presente intervención arqueolóxica. 

5. No século III a. C. amortízase de novo o foxo como basureiro cerámico, 
no que aparece numeroso material desa época misturado con cerámica 
íbero-púnica. 

6. No cambio de era constátase unha reestruturación de todo ese espazo, 
documentándose as seguintes actividades constructivas: 

• Desmantelamento do nivel de ocupación prerromano. 

• Utilización dos restos desa construción (sedimentos, cascallo e materiais 
cerámicos dos séculos II-I a. C.) no selado da entrada SE, por riba da cal se 
escava unha gabia de cimentación na que se asenta un muro de mampostería 
de xisto que circunda toda a caída interna do parapeto. 

7. Finalmente identifícase unha ocupación serodia, datable pola cronoloxía 
relativa dos materiais (terra sigillata africana) nos séculos III-IV d. C., que 
conlevou un novo desmantelamento do espazo habitacional pegado ao 
parapeto e o erguemento dunha arquitectura doméstica reflectida nas 
estruturas de mampostería documentadas, posibles vivendas, unha das 
cales amortiza as pedras do muro discurrente pola cara interna do 
parapeto. Este nivel documéntase perfectamente tamén no sector 01. 

A partires destes datos, O Castro Grande de Neixón preséntase coma un 
enclave comercial importante na longa duración, que presenta unha semellanza 
máis que notoria co xacemento paradigmático de A Lanzada. Este xacemento, 
asentado nun emprazamento semellante ao Neixón, presenta unha cantidade 
importante de importacións mediterráneas dende o s. V a. C., especialmente 
ánfora Mañá-Pascual A4 procedente da área gaditana, o que salienta a súa 
posición estratéxica no comercio a longa distancia e o seu papel como referente 
na paisaxe púnica recreada nas Rías Baixas na Fase II da cultura castrexa 
(González Ruibal 2004: 296-99). 

A este respecto, o achádego do aryballos fenicio no Castro Pequeno nas 
escavacións da década de 1970, non resulta nada anecdótico nin excepcional 
se o contextualizamos co panorama que agora presenta O Castro Grande, 
erguido probablemente no século V a. C. e cunha cantidade realmente senlleira 
de materiais púnicos que chegan até época serodia (borde de Mañá C2a). A 
importancia deste enclave comercial, cos seus fondeadeiros e capacidade 
portuaria, pode explica-la monumentalidade que progresivamente acada o 
poboado ao longo da Fase II. Os novos datos parecen dar á volta a hipótese 
que plantexaba fundamentadamente J. Naveiro, quen consideraba que Neixón 
ou Baroña, antes do cambio de era, probablemente tivesen unha participación 
máis pasiva no tráfico (Naveiro 1991: 151). 

Na súa evolución ao longo da Fase II puido ter un peso fundamental unha 
variable que a escavación do ano 2004 puxo de manifesto gracias á información 
aportada pola enquisa etnográfica: a existencia de vetas de estaño no entorno 
inmediato do xacemento e dunha posible actividade metalúrxica castrexa 
asociada a esas áreas de extración, e ubicada extramuros a xeito de barrio 
metalúrxico. 



A remodelación urbanística datable no cambio de era evidencia unha 
continuidade baixo a romanización da funcionalidade comercial do 
asentamento, vencellado á ruta de acceso ao interior de Galicia constituída 
polo, daquela navegable, río Ulla. Neste período o castro parece formar parte da 
rede de control desa ruta, na que se integran outros castros como o de Alobre e 
o das Torres do Oeste (Naveiro 2004: 71-9). 

Finalmente, o nivel de ocupación tardorromano (séculos III-IV d. C.), con 
arquitectura doméstica adosada á antiga muralla, dáse en diferentes 
xacementos castrexos de Galicia, como S. Cibrán de Lás (López González et al. 
2004), Elviña (López Gómez 1994) ou Vilela (López González et al. en prensa), 
mais neste caso concreto garda máis relación con outros asentamentos 
emprazados na costa das Rías Baixas que presentan unha mesma evolución, 
destacando, de novo, A Lanzada, no que na campaña de 1974 se 
documentaran sigillatas hispánicas tardías con decoracións de círculos 
concéntricos, idénticas ás documentadas por nós no sector 01 (Fariña Busto 
1975). Estes materiais asócianse a unha arquitectura de muros de mampostería, 
superposta a estruturas anteriores, que definen estruturas oblongas de carácter 
doméstico, ás que se asocian áreas de actividade ao ar libre con pavimentos, tal 
como acontece no xacemento boirense. 

1.3. Hipótese de traballo 
A priori cremos que se pode plantexar como hipótese de traballo realista a 
posibilidade de que O Castro Grande sexa un deses castros costeiros –
emprazados en illas, pequenas penínsulas ou promontorios- que inzan o litoral 
das Rías Baixas e se desenvolven notablemente 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 caracterizaríase 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 produtos de luxo), pero con certa regularidade, nas zonas costeiras máis 
accesibles e tramos inferiores dos ríos máis importantes. 

A este respecto, O Castro Grande presenta un emprazamento óptimo, con 
potenciais zonas para fondeadeiro e embarcadoiro, e fontes e arroios próximos 
para o suministro de auga. Segundo J. Naveiro, non se pode determinar con 
claridade a funicionalidade dalgúns destes castros marítimos xa que puideron 
ser portos de apoio da navegación de cabotaxe ou verdadeiros e activos portos 
comerciais imbricados no intercambio e redistribución tanto do excedentes 
comarcais como dos productos foráneos. En verbas do autor citado: Otros 
castros 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 durante 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). 
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Dentro deste contexto, O Castro Grande semella formar parte dun amplo 
conxunto de castros prerromanos 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 ao longo 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 relación existente co Castro Pequeno, xa que non 
resulta doado pensar que ese espazo abandonado como lugar de habitación 
non fose amortizado dalgún xeito durante a ocupación do poboado fortificado 
de O Castro Grande. 

2. Problemática patrimonial 

A meirande parte das actuacións que se levaron a cabo non implicaron 
problemas práticos relevantes. Unicamente cómpre considerar neste senso 
aqueles traballos que supuxeron movemento de terras. O problema máis 
relevante, o da evacuación de escombros, foi solventado sen problemas. A este 
respecto, o desprazamento de terras procedentes das sondaxes e a retirada de 
escombreiras fíxose seguindo a dinámica establecida na campaña de 2003, coa 
axuda de medios mecánicos proporcionados polo concello de Boiro, 
accedendo ao xacemento polo camiño de entrada. A terra e pedras sacadas da 
escavación foron reaproveitadas para a realización de obras no colexio público 
asentado na parroquia de Cespón.  

Por outra banda, cómpre subliña-lo feito de que a Punta de Neixón non só 
constitúe unha área arqueolóxica, senón que se presenta coma un espazo no 
que conflúen diferentes variables: 

• En primeiro lugar, segue sendo unha área de captación de recursos xa que 
na Punta se levan a cabo actividades de pesca e marisqueo. 

• Doutra volta, constitúe un espazo social para a comunidade local, servindo 
de área recreativa e de marco para a realización doutro tipo de actividades 
como pode se-la Romaría de Neixón a comezos de agosto. 

• Finalmemente, Os Castros de Neixón consolidouse coma un recurso 
turístico que atrae a numerosas persoas nos meses de verán. 

                                                 
1 No mesmo contexto xeográfico contamos co xacemento de O Achadizo (Boiro, A Coruña), castro 
próximo a Neixón Grande que foi escavado recentemente por A. Concheiro, fornecendo unha serie de 
datacións radiocarbónicas que amosan unha longa perduración deste asentamento (Rubinos et al. 1999). 
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 aos mesmos 
parámetros no tocante á súa evolución como poboado. Para contrastar esta hipótese plantexaremos 
unha sistemática toma de mostras para datacións radiocarbónicas na intervención a desenvoltar neste 
proxecto. 



Esta triple circunstancia condicionou positivamente a natureza deste 
proxecto arqueolóxico, xa que no enfoque asumido polo noso equipo tivemos 
en conta a necesidade de artellar unha estratexia de traballo que se amoldase 
ás características que posúen os Castros de Neixón como recurso patrimonial. 
Neste senso, o equipo arqueolóxico levou a cabo, parellamente á escavación, 
labores de divulgación, destinados a satisface-las demandas dos visitantes que 
acodían á Punta de Neixón durante a realización desta campaña arqueolóxica. 

Asemade, coordinámo-lo noso traballo en todo momento coas instancias 
implicadas na proteción e xestión dos xacementos, nomeadamente o Centro 
Arqueolóxico de Barbanza e a Concellaría de Cultura do Concello de Boiro. 

3. Fundamentación do proxecto e campo de traballo no 
Castro Grande de Neixón 

3.1 A difusión e divulgación do coñecemento arqueolóxico 

Este proxecto materializa a perspectiva arqueolóxica asumida pola noso 
Laboratorio, levando á práctica unha estratexia de investigación que defende o 
artellamento de proxectos arqueolóxicos plantexados como programas de 
Xestión Integral do Patrimonio, nos que o coñecemento xerado pola disciplina 
arqueolóxica revirta na sociedade mediante a súa revalorización e divulgación 
(Criado 1996, 1996a, Criado e González 1994, González 2000, 2000a). 

Dende esta óptica, a Arqueoloxía vén sendo unha disciplina, unha prática 
social no presente, que tenta interpretar, 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 sentido histórico e significado ao obxecto 
arqueolóxico-reliquia-producto para así xerar coñecemento e satisface-las 
demandas sociais sobre o Patrimonio Cultural: construír, reconstruír e 
deconstrui-la memoria social a través do Patrimonio Cultural (Criado 2001, 2002). 

Cómpre destacar que a Arqueoloxía tradicional apenas tratou o problema 
da difusión social do coñecemento histórico. Deste xeito, por exemplo, as 
intervencións en xacementos arqueolóxicos limitáronse ao desenvolvemento 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 
paradoxicamente é o axente que os financia na meirande parte das ocasións. 

Esta circunstancia pódese relacionar cunha perspectiva 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 antonomasia: o Patrimonio Arqueolóxico. Este enfoque ten 
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sido predominante na investigación protohistórica no noso país, limitando 
considerablemente a rendabilización en termos patrimoniais da información 
aportada polas intervencións 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 presupostos subliñados e de 
experiencias de posta en valor precedentes levadas adiante polo noso equipo 
de traballo (Bóveda 2002, Ayán et al. 2002) encetamos agora unha intervención 
arqueolóxica dura como é unha escavación en área, nun xacemento 
protohistórico emblemático, no marco dun proxecto de campo de traballo, 
eminentemente formativo e divulgativo. 

Dentro deste contexto, para nós a área arqueolóxica de O Neixón é un 
monumento do pasado con grande significación social no presente, un 
elemento representativo dentro da paisaxe cultural da ría de Arousa e un 
atractivo turístico cun valor patrimonial incrementado pola construción ao 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 arqueolóxico de intervención amplo na procura 
de dotar de sentido histórico, valorar e divulgar este emblemático xacemento 
arqueolóxico (Criado 2005). 

3.2 Potencialidade dun campo de traballo en Arqueoloxía 

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

Para acadar estes obxectivos, a animación sociocultural 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 
comunidade ou grupo, sobre o que exercer certa influencia. Neste eido 
desenvolveríase a experiencia a levar a cabo na nosa proposta para campos de 
traballo. 

Procúrase descubrir en grupo verdadeiros intereses, necesidades e 
problemas do entorno físico, social e cultural (o desenvolvemento como 
fenómeno de interdependencia), como punto de partida para unha 



transformación de valores, actitudes e comportamentos que impiden unha 
convivencia intercultural nunha sociedade en continuo conflicto multicultural. 
Queremos crear espazos abertos ao diálogo, á tolerancia, á creatividade 
individual e colectiva aproveitando o sentido lúdico do traballo voluntario 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., propoñemos un campo de traballo de 
Arqueoloxía no que tódalas actividades estean dirixidas á cooperación. Partindo 
da idea de que a coperación 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 aos nosos actuais. Desde ela trátase de coñece-lo xeito de vida de 
sociedades coutros 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 
estuda a Arqueoloxía son sociedades xa desaparecidas, resulta de grande 
interese hoxendía xa que permite relativiza-lo modo de vida presente e facer 
pensar ao 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. 

Perante o etnocentrismo dominante en moitos sectores da sociedade 
occidental, fronte á intolerancia cultural e social, de costas ao individualismo 
imperante, o discurso arqueolóxico, organizado e ilustrado ós cidadáns, permite 
achegarnos a aqueles homes e mulleres que sendo humanos coma nós, 
desenvolveron a súa Humanidade baixo xeitos de vida distintos ó noso. Ao 
achegármonos a outros homes do pasado achégasenos tamén a outros homes 
e modos de vida presentes distintos ó noso. 

Dende esta óptica, non procuramos 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, recuperar unha reliquia do pasado 
nun espazo social e cultural no presente exposto ás experiencias e 
interpretacións persoais tanto dos participantes como dos visitantes (Bóveda 
2005). 
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4. Obxectivos da intervención 

4.1. 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 
arqueolóxica xeran unha serie de coñecementos e novos puntos de vista dende 
os que comprende-lo pasado e incluso 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 resolve-la investigación e maila Xestión do 
Patrimonio Arqueolóxico, que consideren a xestión dos bens arqueolóxicos 
coma unha posibilidade de desenvolvemento non só cultural, senón económica 
e social. De xeito parello, 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 meirande 
grao de relatividade, así como ofrecer novas chaves para a lectura activa das 
paisaxes humanizadas [Láminas 6 e 7]. 

Concretamos a continuación estes obxectivos xenéricos. 

4.1.1. Arqueolóxicos 

A finalidade sobranceira é que mentres os participantes no Campo cumpren os 
obxectivos seguintes, poidamos ao longo deste proxecto escavar primeiro e 
consolidar despois os restos existentes no xacemento para transformar 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 ao seu carón. 

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

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

• Ter coñecemento dos anceios e métodos do coñecemento arqueolóxicos 
hoxendía: os plantexamentos hipotéticos como guía da investigación.  

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

• Tomar contacto con técnicas sinxelas de escavación, conservación e rexistro 
de materiais.  

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



• Na mesma liña, considerar que os xacementos arqueolóxicos só se poden 
explicar e comprender axeitadamente como integrantes dun máis amplo 
contexto espacial, a paisaxe na que se emprazan. 

4.1.2. Extraarqueolóxicos 

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

Deste xeito procúrase acada-los seguintes obxectivos xerais vencellados 
intimamente coa natureza dos campos de traballo:  

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

• Provocar un clima axeitado para que se inicie un proceso de coñecemento e 
confianza no que se profundizará ao longo de todo o campo de traballo. 

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

• Fomenta-la adquisición de novos coñecementos e destrezas no que se refire 
ao 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 ao diálogo e convivencia, a través de dinámicas que 
favorezan a expresión e comunicación grupal. 

• Evitar actividades que se contrapoñan ao 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 intelectual 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. 

• 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 valor estético das cousas. 

• Valora-lo que os/as participantes sexan capaces de facer coas súas propias 
mans e co seu esforzo. 
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• Promover iniciativas que supoñan a libre expresión dos/as participantes: 
corporal, música, plástica, gráfica ou audiovisual. 

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

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

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

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

• Considera-la historia como un conxunto de culturas en comunicación, non 
de realidades separadas e independientes. 

• Obter unha visión non evolucionista nin liñal das culturas. 

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

• Valora-lo Patrimonio Arqueolóxico coma un potencial 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 recurso que nos pertence a 
todos, o coidado e promoción do cal todos debemos ser garantes. 

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

• Os participantes deberán considera-lo medio natural coma o conxunto de 
toda a superficie terrestre, e non só aquelas parcelas acotadas para a súa 
conservación e visita (parques, espazos protexidos). 

4.2. Obxectivos da intervención arqueolóxica 

Pode falarse de tres grupos de obxectivos esenciais, relativos aos diferentes 
tipos de traballos desenvolotos: adecuación, documentación e investigación: 

• Adecuación: a finalidade é desenvolver unha serie de traballos que 
permitan continua-la sucesión de intervencións iniciadas en pasadas 
anualidades, de cara a mellora-la apariencia do xacemento e a facilita-la súa 
visita por parte do público en xeral. Búscase mellora-la accesibilidade e 
mobilidade polo interior do xacemento, ampliando e renovando a roza da 
vexetación e comenzando a habilitar un novo e mellor acceso. 

• Documentación: cómpre proceder a unha documentación exhaustiva da 
morfoloxía do xacemento.  

• Investigación: o terceiro punto importante é continuar cos traballos que 
nun futuro próximo permitan amplia-lo número e variedade de argumentos 
espositivos e visitables do xacemento, isto 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 dos resultados das campañas de 
escavación desenvolvidas en 2003 e 2004, propónse a realización dunha 
escavación en área nas zonas de meirande potencial no poboado.  

 

 

 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

METODOLOXÍA E PLANO DE TRABALLO 

1. Metodoloxía 

1.1. Estratexia de rexistro 

Os principios xerais do proceso de escavación, así coma o sistema de rexistro e 
documentación da información, seguiron o modelo desenvolto en C. Parcero, F. 
Méndez e R. Blanco: El registro de la información en intervenciones 
arqueológicas. Col. CAPA, 9. Santiago de Compostela: LAFC, Universidade de 
Santiago. 1999. 

1.2. Estratexia para a toma de mostras 

1.2.1. De Sedimentos (UEs) 

Contemplamos a realización, parellamente á escavación arqueolóxica, de 
diferentes analíticas coa finalidade de realizar unha reconstrución 
paleoambiental do ecosistema existente no período de ocupación do poboado. 

A estratexia de muestreo estivo condicionada pola evolución da propia 
escavación, o potencial informativo dos restos e os criterios seguidos polo 
equipo de especialistas en Paleoambiente que levarán a cabo o estudo. Con 
todo, plantexamos como actuacións ineludíbeis, alomenos, a toma de columnas 
polínicas nos perfís do parapeto e do recheo do foxo defensivo, e a análise de 
fosfatos no interior dos solos de ocupación que configuran o espazo doméstico 
da Fase II, para amplia-lo noso coñecemento sobre a funcionalidade desa área 
habitacional e maila identificación de áreas de actividade. 

1.2.2. De Malacofauna 

Por outra banda, a escavación e sistematización de mostras malacolóxicas do 
cuncheiro levouse a cabo seguindo os criterios metodolóxicos establecidos 
polo equipo da Universidade de León dirixido polo Prof. Dr. Carlos Fernández 
Rodríguez (Véxase o subapartado 5.4.2). 

1.2.3. De Cultura Material (PZs) 

A metodoloxía utilizada seguiu as convencións desenvoltas nunha publicación 
do Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 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. 



2. Actuacións e Fases de Traballo 

2.1. Actuacións e Fases de Traballo 

A campaña  levouse a cabo en dúas fases ben diferenciadas: 

2.1.1. Actuacións previas: do 27 de xuño ao 8 de xullo de 2005 

Esta fase da intervención, levada a cabo unicamente polo equipo técnico 
arqueolóxico, centrouse na preparación da campaña de escavación en área, 
abranguendo os seguintes traballos: 

• Control arqueolóxico do desbroce da Punta de Neixón, realizado por un 
equipo de operarios do Concello de Boiro: 27 de xuño-1 de xullo de 
2005. 

• Destapado das sondaxes tapadas na campaña anterior, co obxectivo de 
continua-la súa escavación, no caso do sector 02 e proceder ao tapado 
definitivo dos restantes: 4-8 de xullo de 2005. 

• Replanteo das novas unidades de rexistro: 4-8 de xullo de 2005. 

2.1.2. Campaña de escavación en área: do 11 de xullo ao 30 de agosto 
de 2005 

A campaña de escavación, que involucrou á totalidade do equipo de traballo, e 
entre o 15 de xullo e o 15 de agosto a tódolos rapaces participantes do campo 
de traballo, levouse a cabo de acordo coa seguinte planificación: 

• Escavación do nivel de ocupación UENEI02032 e do recheo da porta 
UENEI02002: 11-15 de xullo. 

• Escavación en área da ampliación do sector 02 e do novo sector 04: 15 
de xullo-30 de agosto de 2005. 

• Enquisa etnográfica e sistematización da microtoponimia da Punta de 
Neixón: 1-15 de agosto de 2005. 

• Sondaxes valorativas no sector 05: 16-22 de agosto de 2005. 

Os dous primeiros días de cada quincena do campo de traballo adicáronse a 
impartir un pequeno seminario de formación dirixido aos voluntarios, alumnos 
en prácticas e peonaxe, que aínda non se atopaban familiarizados coa prática 
arqueolóxica. Neste seminario fixemos unha introdución aos obxectivos e 
criterios da intervención, así como á metodoloxía arqueolóxica, os criterios de 
rexistro da información, e outros aspectos prácticos do traballo. O que 
denominamos campaña de escavación abrangueu, ademais dos traballos 
puramente de escavación, outras tarefas conducintes á posta en valor do 
xacemento. O conxunto de traballos foron os seguintes: 

• Traballos de escavación. 

• Realización de visitas guiadas. Dende o primeiro momento da 
intervención, mantívose un servizo de visitas guiadas ao xacemento, 
levado a cabo por persoal do Centro Arqueolóxico do Barbanza e 
membros do equipo técnico arqueolóxico.  
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• Tratamento inicial dos materiais recuperados: limpeza, rexistro, siglado e 
almacenamento. Ao igual que na pasada campaña, o tratamento dos 
materiais levouse a cabo dende o primeiro momento. 

• Obradoiros de debuxo arqueolóxico, sistema de rexistro, utilización de 
estación total, fundamentos de topografía e metodoloxía arqueolóxica. 

2.2. Procesado e xestión preliminares da información 

2.2.1. Revisión e verificación do rexistro 

A información rexistrada durante o proceso da intervención foi verificada e 
contrastada ao longo da mesma, co obxecto de corrixir erros, completa-la 
información rexistrada, etc. Isto refírese tanto á información textual (fichas de 
rexistro) como á gráfica (planimetrías, prantas, secións e fotografías). 

Co obxecto de face-la información manexable e propiciar unha 
conservación máis manexable e duradeira, dixitalizaráse a totalidade da 
información rexistrada en campo. A información textual incorporaráse a unha 
base de datos informatizada, baseada no programa SIA+, cuxa estrutura e 
funcionamento se detalla en C. González Pérez: SIA+: manual de usuario. Col. 
CAPA, 3. Santiago de Compostela: LAFC, Universidade de Santiago. 1997. Por 
outra banda, a información gráfica, tanto debuxo como fotografía, trataráse 
dixitalmente para facela manexable dende soportes informáticos. En concreto, 
as prantas, secións e planimetrías serán dixitalizadas en formato vectorial (CAD) 
e a fotografía almacenaráse en formatos estándar (TIFF o JPG). 

2.2.2. Tratamento básico da Cultura Material e mostras 

Dacordo coa lexislación vixente en materia arqueolóxica (Decreto 199/1997 do 
10 de xullo), o material foi debidamente siglado e clasificado en relación ao seu 
contexto deposicional e cultural; para a memoria será correctamente 
inventariado, aportando a documentación escrita e gráfica que permita o seu 
axeitado tratamento museográfico. 

Este plano de traballo concretouse na realización cos participantes do 
campo de traballo das seguintes tarefas, que compoñen o tratamento mínimo 
do material:  

• Limpeza: lavado do material que non teña problemas de estabilidade 
física. 

• Siglado: co código correspondente segundo inventario da intervención. 

• Inventario: mínimo con información descritiva sobre cada peza e o seu 
contexto arqueolóxico. 

• Rexistro gráfico: por medio de fotografía e debuxo, daqueles materiais 
que se consideren máis relevantes ou representativos, en función das 
súas características formais e dos seus contextos de recuperación. 

• Embalaxe: embolsado e empaquetado de forma que se garanta 
provisionalmente a conservación do material arqueolóxico. 



2.3. Emisión de informes e outros documentos técnicos 

O proxecto adaptaráse á normativa vixente sobre actuacións arqueolóxicas 
(Decreto 199/97 do 10 de xullo), que obriga a notificar á Direción Xeral de 
Patrimonio Cultural as datas de inicio e fin da actuación, así como a emitir 
alomenos os seguintes documentos que dean conta das incidencias e resultado 
da actuación: 

• O precedente Informe Valorativo, que detalla un avance dos resultados 
da actuación arqueolóxica, coa descrición dos traballos, documentación 
gráfica, así como a relación de personal técnico que participou, cunha 
proposta da seguinte actuación, co obxecto de que a DXPC emita a 
resolución oportuna.  

• A presente Memoria Técnica na que se describe e interpretan os 
resultados da intervención, reflexando todo o proceso de traballo, coa 
documentación gráfica necesaria.  
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RESULTADOS DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA 

1.  Actuación 1: control arqueolóxico da roza da Punta 
de Neixón 

A roza de toda a Punta de Neixón foi realizada no prazo dunha semana por 
persoal do Concello de Boiro (operarios da brigada antiincendios e Proteción 
Civil) mediante medios manuais e con maquinaria lixeira; en ningún caso se 
empregou maquinaria pesada que puidese deteriora-lo xacemento. A broza 
resultante foi trasladada cara ao exterior do castro con tractores provistos de 
remolque, sendo reaproveitada polos propios habitantes de Nine e Cespón. 
Seguiuse a estratexia de traballo adoptada nas dúas campañas anteriores, polo 
que se fixo con anterioridade ao inicio da escavación arqueolóxica [Lámina 8]. 

Esta nova adecuación do xacemento puxo de manifesto a necesidade 
ineludible de acometer desbroces periódicos durante o ano, xa que a 
vexetación medrou notablemente con respecto ao ano pasado, facendo 
impracticable aos visitantes o percorrido circulatorio polo interior do Castro 
Grande. 

2. Actuación 2: Ampliación da planimetría 

Procedeuse ao levantamento planimétrico da área que se estende entre o 
Centro Arqueolóxico e o parapeto setentrional do Castro Grande co gallo de 
completa-la planimetría e incluír aquelas zonas do contorno nas que se levaron 
a cabo sondaxes valorativas. Neste senso, esta actuación permitiu 
xeorreferencia-la futura área de intervención na que se ubicaron as sondaxes 
recollidas no sector 05 [Lámina 9]. 

Utilizamos como orixe dos traballos a planimetría do Castro Grande 
realizada pola empresa GEOTOP en 2003, implantándose 1 novo vértice ou 
base, determinado con tecnoloxía G.P.S., que, á súa vez serviu para encadra-las 
poligonais na zona obxecto do levantamento. 

A realización do levantamento taquimétrico de detalle levouse a cabo dende 
as bases de replanteo, tomando por radiación distanciométrica tódolos puntos 
que permiten definir unha perfecta configuración do terreo. Os datos 
topográficos tomáronse con densidade suficiente para debuxa-los planos a 
escala 1/200 e con curvas 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 resultado final é 
perfectamente correlacionable co resto da documentación derivada da 
intervención. 

3.  Actuación 3: Prospeción magnética mediante 
gradiómetro de protóns 

No proxecto arqueolóxico da intervención contemplabamo-la aplicación, para 
tentar acadar unha primeira aproximación da potencialidade arqueolóxica do 
subsolo nas áreas do Castro Grande que non se atopan dentro da croa, de 
métodos de prospeción xeofísica mediante a utilización dun gradiómetro 
magnético de tipo fluxgate, paralelamente ao replanteo sobre o terreo das 
unidades de rexistro. Esta tecnoloxía permite medi-la susceptibilidade 
magnética do subsolo, de xeito que as variacións diferenciais entre unhas zonas 
e outras revela a localización aproximada de restos soterrados. 

Finalmente non se levou a cabo esta actuación na presente campaña pola 
confluencia de tres circunstancias ou condicionantes. En primeiro lugar, esta 
técnica posúe unha serie de limitacións que condicionan a súa potencialidade. 
Aínda que esta nova tecnoloxía solventa a maioría dos elementos 
distorsionadores até agora típicos (variacións diarias do campo magnético 
terrestre, proximidade a campos eléctricos), segue a ser moi sensible á 
contaminación magnética do xacemento, ocasionada pola deposición de 
obxectos metálicos e a presenza de áreas de queimado en superficie, elevada 
tendo en conta o alto número de visitas ao xacemento, a presenza dos 
redondos metálicos dos propios sectores de escavación e da propia 
celebración da Romaría de Neixón. 

En segundo lugar, preferimos contrasta-la  potencialidade e resultados 
desta técnica agardando aos resultados da súa aplicación no castro de 
Castrolandín, escavado até o 7 de outubro de 2005 por outro equipo do noso 
Laboratorio, dirixido po Carlos Otero Vilariño. Esta experiencia pioneira 
serviranos para axusta-la súa aplicación, minimizando custes de tempo e 
recursos, en Neixón na campaña vindeira de 2006. 

Finalmente, a prospeción intensiva da terraza existente entre o Castro 
Grande e Castro Pequeno facilitará a seleción de áreas nas que intervir con esta 
técnica para plantexa-la apertura de sondaxes valorativas no vindeiro proxecto 
arqueolóxico, que tentará valora-la existencia dun espazo habitacional 
arquitecturizado nesa zona [Lámina 10]. 

En definitiva, a información aportada por esta prospeción previa facilitará 
unha planificación máis certeira das áreas a escavar no recinto do castro, 
minimizando os custes e maximizando o prazo temporal manexado para futuras 
campañas de intervención arqueolóxica. 
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4. Actuación 4: Enquisa etnográfica e sistematización 
da microtoponimia da Punta de Neixón 

Os Castros do Neixón, dende o seu abandono como espazo habitacional, son 
testemuña muda dun pasado no que as comunidades rurais e mariñeiras xa non 
se recoñecen. Estes xacementos arqueolóxicos, carentes do seu sentido 
orixinal, son reinterpretados e dotados dun sentido novo por unha sociedade 
tradicional que constrúe unha nova paisaxe cultural.  

Existe, xa que logo, unha cartografía mítica que se sobreimpón sobre o 
rural, como resultado dun proceso de semantización do espazo, de apropiación 
simbólica do medio por parte da comunidade campesiña tradicional. Neste 
proceso, os castros de Neixón non pasaron inadvertidos e serviron de soporte 
simbólico para todo un imaxinario colectivo, concebíndose coma lugar de 
encontro entre o mundo oculto e o mundo visible, coma un espazo privilexiado 
para a circulación entre seres humanos e sobrenaturais, coma resgardo dos 
tesouros dos mouros. 

Oitenta anos despois dos traballos de F. López Cuevillas e F. Bouza Brey, 
as campañas de escavación arqueolóxica de 2003 e 2004 constituíron unha 
excelente oportunidade para coñecer a realidade local, recabándose abundante 
información de caste etnográfica sobre a Punta do Neixón a través de 
numerosas entrevistas orais mantidas, sobre todo, cos habitantes da aldea de 
Nine e da parroquia de Cespón, aínda que temos que recoñecer que en 
realidade non se chegou a desenvolver unha estricta investigación etnográfica. 
Malia diso, a información recollida amosa ben ás claras a necesidade de acadar 
unha sistematización de todo ese imaxinario colectivo e, sobre todo, da 
microtoponima de toda  a Punta, xa que fornece datos senlleiros se queremos 
acadar unha completa reconstrución arqueohistórica dese espazo arqueolóxico 
(Ayán e Arizaga 2005). 

A este respecto, na campaña de 2005 continuamos con este traballo 
sistemático de recollida de material folklórico e de xeorreferenciación do 
parcelario, incluíndo a microtoponimia. Ao longo dos seguintes epígrafes 
reproduciremos as referencias orais máis senlleiras recollidas e faremos fincapé 
nos seus aspectos máis interesantes. A información etnográfica permitiunos 
facer cumprido rexistro da microtoponimia da área da Punta do Neixón e 
mesmo documentar novas zonas de interese arqueolóxico, non constatadas 
con anterioridade. 

Por outra banda, na campaña deste ano encetamos unha estratexia de 
traballo que combinou a prospeción intensiva de toda a área coa enquisa 
etnográfica desenvolta entre a xente da parroquia que aínda se adica á pesca 
ou o marisqueo. Esta investigación, na que colaboraron os  participantes do 
campo de traballo, permitíronos documentar novas zonas de interese 
arqueolóxico, non constatadas con anterioridade, como son a única zona de 
fondeadeiro natural nos Castros de Neixón, os mananciais de auga existentes, 
así como os restos de explotacións mineiras de mediados do século XX, 



centradas na extración de wolfram, vencellado directamente a  mineralizacións 
de estaño [Lámina 11]. 

Asemade, puidemos percorrer en planeadora todo o contorno da Punta de 
Neixón acompañados dun mariñeiro de Cespón (O Charro) quen nos amosou 
ben ás claras a existencia dunha apropiación do espazo dende a ría, dunha 
percepción dos Castros diferente por parte das xentes do mar. 

Ao longo dos seguintes epígrafes reproduciremos as referencias orais máis 
senlleiras recollidas ao longo da nosa travesía, que nos remiten á 
microtoponimia marítima e terrestre da Punta de Neixón: 

 

A Pedra do Sar aghora está tapada, de cando fixeron a ponte da vía rápida, que o 
que sacaron de alí metérono neste peirao. Había tamén a Pedra do Sar de Dentro, 
Sar de Fora e a Pedra Pequena. 

 

O Lastre está na propia Punta; queda en seco de todo dúas veces ó ano, en Jueves 
Santo e en Abril, por aí. Neses días cóllese moita cousa, anguias, lorcho... Cando o 
lastre queda en seco tamén queda en seco unha pedra grande, a Pedra do Mando, 
preto da praia da Ladeira. Alí tamén van apañar cando queda en seco. 

 

Os Lobrigos son dous, coma dúas praias, unha ó lado dun muelle e outra un pouco 
máis adentro. No Lobrigo do muelle hai unha pedra grande que ten como escaleiras 
que baixan ó mar, igual que as pedras da zona oeste do castro grande de Neixón. 
Preto da Ladeira hai dúas fontes, nunha zona con carballos, ó este da praia grande. 

 

A Cruz recorda un naufraxio fará oitenta anos ou así; alí morreran sete ou oito 
veciños... iban nun barco de vela. Debaixo da Cruz, entre o Grande e o Pequeno, 
hai unha zona con fango onde se pode levar o barco á terra, entre dúas zonas de 
rochas. É o único lugar onde se pode levar o barco á terra no Neixón. 

 

Na Punta de Vidres hai un bloque de cemento, ladrillo e pedra. Alí había un motor 
para lava-lo wolfram. Eu recordoo de toda a vida, e o meu pai recorda ve-lo motor. 
Sacaban o wolfram de alí ó lado, onde hai dous barcos abandonados, un deles terá 
cincuenta anos ou así. En Vidres están as casas de Viña do Canle. 

 

Pasada a ponte da vía rápida, hai unha zona con carballos, onde era o cemiterio de 
barcos, e as mulleres iban lavar, cada unha nunha pedra. Xusto antes da ponte é A 
Fontenla, trala ponte son as fontes de Comba, na desembocadura do río Brea. Nas 
fontes de Comba, xusto fronte ó Bico do Mar, hai un burato, unha poza que non ten 
calado, caben dous homes de pé e non ten fondo. Divide Cespón e Bealo. 

 

Os jalóns que hai na ría dividen as zonas de faena: do jalón para a dentro, das 
mariscadoras de a pé, do jalón para fóra, para eles. As mariscadoras van ó burato 
ou cun rastrillo, coa auga polas pernas, á ameixa, ó berberecho... A arte do rastro é 
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un pau longo, máis longo en barco que a pé, cunha cesta e rede no extremo; 
fíncase no chan e vaise tirando. 

 

Todas estas referencias, xunto coa revisión detallada da versión dixitalizada 
do parcelario e do catastro antigo da Punta de Neixón (á nosa disposición por 
parte do Concello de Boiro) fornecen unha interesante reconstrución desa 
microtoponimia, minimamente esbozada na Lámina 11, superposta á fotografía 
aérea. Por outra banda, toda esta información etnográfica sinala ben ás claras o 
papel sobranceiro xogado pola Punta de Neixón na paisaxe rural e mariñeira 
desta parte agochada da ría de Arousa. De feito, o fondeadeiro entre os dous 
castros formaba parte dunha ruta comercial e de viaxeiros que unía as 
diferentes localidades da zona, Taragoña, Rianxo, etc... con Vilanova e 
Vilagarcía de Arousa, xa a finais do século XIX. 

Finalmente cómpre subliñar un feito do que tivemos constancia no presente 
ano 2005, por unha crónica local de La Voz de Galicia (23/08/2005 Edición 
Barbanza) segundo a cal, a procesión marítima de A Guadalupe de Rianxo, 
unha das poucas que se conservan na bisbarra, retomaría o traxecto tradicional, 
abandonado hai vintecinco anos, segundo o cal a comitiva poñía proa á Punta 
de Neixón para, dende alí, regresar á enseada de Rianxo. 

En definitiva, todo este traballo etnoarqueolóxico, aínda en curso, aportará á 
súa vez, un excelente recurso discursivo e gráfico a incluír tamén na sala 
expositiva do Centro Arqueolóxico de Barbanza. 

5.  Actuación 5: Replanteo de unidades de rexistro e 
escavación arqueolóxica 

5.1. Plantexamento da intervención. Cuestións xerais. 

Trala ampliación da planimetría de detalle, deseñamos unha malla de unidades 
de rexistro, orientada ao N, conformada por cuadrículas de 4 x 4 m, seguindo 
unha numeración correlativa, e á que se axeitaron xa as sondaxes e calicatas 
praticadas en 2003 e 2004 [Lámina 12]. 

Para esta campaña de 2005, centrámo-la nosa intervención nos seguintes 
sectores, que abranguen unha superficie total aberta de 328 m2: 

1. Ampliación cara ao E do sector 02: coa finalidade de definir en pranta o 
cuncheiro documentado parcialmente o ano pasado, exhuma-lo sistema de 
acceso e un tramo do foxo defensivo. Finalmente escavamos 9 cuadrículas 
de 4 x 4 m, correspondentes ás UR 1225, UR 1325, UR 1425, UR 1426, UR 
1525, UR 1526, UR 1527, UR 1625 e UR 1627. En total a superficie da área 
intervida  abrangue uns 144 m2 . 

2. Apertura dun novo sector (sector 04) no E da croa, conformado por 10 
cuadrículas de 4 x 4 m, correspondentes ás UR 2221, UR 2222, UR 2321, UR 
2322, UR 2421, UE 2422, UR 2521, UR 2522, UR 2621 e UR 2622.  



Finalmente non se escavaron tódalas cuadrículas replanteadas incialmente 
(un total de 14), xa que a evolución da escavación deste sector veu 
condicionada polas sondaxes preexistentes e pola propia potencialidade 
arqueolóxica da área. A superficie total escavada foi de 160 m2. 

3. Sondaxes valorativas no sector 05, nunha zona extramuros na que tiñamos 
constancia –pola enquisa etnográfica- da existencia de estruturas e restos 
metalúrxicos. O alcance e entidade desta actuación definiuse cando se 
realizou o desbroce da zona e o levantamento planimétrico, comprobando in 
situ o límite setentrional dos terreos propiedade do Concello. Finalmente 
foron abertas catro cuadrículas de 2 x 2 m, as cales resultaron estériles. 

5.2. Acondicionamiento da área de traballo 

5.2.1. Eliminación de solo non arqueolóxico 

Todo o traballo de decapado do horizonte vexetal foi feito a man, sen empregar 
maquinaria de ningún tipo, xa que en diversas zonas do interior da zona apenas 
existe potencia estratigráfica, e as estruturas arquitectónicas aparecían 
inmediatamente por debaixo da capa vexetal e asentadas directamente sobre a 
rocha base.  

5.2.2. Cubrición 

Non se contemplou a utilización de ningún sistema de cubrición permanente 
das áreas intervidas durante os traballos de escavación arqueolóxica. 

5.2.3. Accesos 

Utilizouse de xeito restrinxido a actual pista de acceso ao interior do castro para 
a introdución de toda a infraestrutura necesaria para o correcto 
desenvolvemento dos traballos arqueolóxicos. Só se permitiu o acceso da 
maquinaria implicada na evacuación periódica das escombreiras, sen que iso 
supuxera ningún risco de afeción ás estruturas arqueolóxicas do xacemento. A 
suxerencia do Concello de Boiro, o acceso permanece pechado dende a 
finalización da escavación, para impedi-lo acceso rodado á escavación de 
particulares. 

5.2.4. Escombreiras e evacuación de terras 

A este respecto, o desprazamento de terras procedentes das calicatas e a 
retirada de escombreiras fíxose seguindo a dinámica establecida na campaña 
de 2003, coa axuda de medios mecánicos proporcionados polo concello de 
Boiro, accedendo ao xacemento polo camiño de entrada. A terra sacada da 
escavación acumulouse no espazo que se extende á dereita do camiño que 
bordea polo E a croa do Castro Grande, ao pé do parapeto en direción S. Á súa 
vez, a escombreira do sector 04 ubicouse ao carón do camiño que cruza o 
interior da croa, para así facilita-la súa evacuación. Cómpre sinalar que se 
reservou unha parte do material construtivo orixinal (pedras dos derrubos dos 
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muros) para utilizalo na rehabilitación e consolidación das estruturas 
arquitectónicas exhumadas, se así fose procedente. 

5.2.5. Sinalización e balizado 

Durante a campaña de escavacións, o persoal técnico do equipo arqueolóxico, 
e mailo persoal do Centro Arqueolóxico de Barbanza responsabilizáronse da 
sinalización e balizado dos sectores de escavación naquel tempo no que o 
equipo non estivo traballando en campo. Asemade, á finalización da 
escavación, e coa colaboración do Concello de Boiro procedeuse ao 
estaquillado provisional dos foxos exhumados no sector 02. 

5.3. Execución da intervención: traballo de campo 

5.3.1. Escavación 

Como sinalamos polo miúdo anteriormente, a escavación arqueolóxica levouse 
a cabo totalmente a man, dende o decapado do horizonte vexetal até o sustrato 
mineral. A nova superficie intervida acada os 328 m2 ao que se lle une a 
escavación parcial dos depósitos UENEI02002 e UENEI01032 documentados 
na campaña de 2004. 

A intervención arqueolóxica respostou a unha estratexia de traballo que 
plantexou unha secuencia operativa definida polas seguintes actuacións: 

Acondicionamento do sector 02 

Antes de proceder á ampliación cara ao E deste sector, levamos a cabo unha 
limpeza xeral da área intervida con anterioridade, finalizando a escavación 
daquelas cuadrículas que non foran rematadas na campaña de 2004. Este 
traballo permitiu documenta-las seguintes entidades arqueolóxicas: 

• UENEI03003: derrubo da cara interna do muro de contención do 
parapeto, documentado nas UR 1622 e UR 1623. 

• UENEI03004: arranque de muro semicircular, con derrubo asociado, 
encaixado nunha gabia de cimentación directamente sobre o xabre, 
documentado nas UR 1319 e UR 1320. Presenta en pranta unha 
orientación NE-SW, acadando unha lonxitude no tramo documentado de 
3 m e unha anchura de 1.66 m Está composto na súa meirande parte por 
pedras de xisto de mediano tamaño (entre 15-50 cm) misturadas con 
varias pedras de seixo, algunha de grande tamño (55 x 30 cm). A 
morfoloxía e técnica construtiva é identica á do muro semicircular 
UENEI01017, empregando como materiais o xisto local e bloques de 
cuarcita extraídos do afloramentos anexos. Cómpre subliña-la 
reutilización no muro dunha meta de muíño circular, perfectamente 
conservada. Trátase sen dúbida dos restos dunha construción 
encadrable no último nivel de ocupación do castro (época 
baixoimperial). Como material asociado aparecen tres fragmentos 
cerámicos e abondosos cantos de río, de pequeno tamaño [Lámina 13]. 



• UENEI03005: restos dun muro de contención, a xeito de socalco, 
totalmente desmantelado e vencellado ao sistema que conforma o 
acceso SE ao castro, na UR 1325. Trátase dun depósito de pedras de 
xisto que se estende ao pé do parapeto, cunha orientación N-S e unhas 
dimensións de 3 m de longo e 1.60 m de ancho. O nivel foi secionado 
pola sondaxe 01 e maila escavación da entrada. Aparece directamente 
por debaixo da capa vexetal e por riba do nivel prerromano UNEI03002 
(UENEI02032) contorneando perimetralmente a caída externa do 
parapeto. Por outra banda, a súa disposición resposta tamén a procesos 
postdeposicionais e, posiblemente, a actividades extractivas de época 
recente. Os bloques máis grandes miden 30 cm, predominando o 
cascote pequeno (15 cm) [Lámina 14]. 

• UENEI03006: depósito de derrubo por baixo da UENEI03005 na caída E 
do parapeto na UR 1324. Está formado por pequenas pedras de xisto e 
medianos bloques de cuarcita (30 cm) que seguen o sentido da 
pendente do parapeto, cunha orientación NE-SW, xusto por riba da liña 
de ruptura do corte do foxo. Como material asociado rexistráronse tres 
fragmentos de tégula. 

Escavación do nivel de ocupación UENEI02032 e do recheo da porta 
UENEI02002 

Como apuntabamos anteriormente, na campaña de 2003 documentouse nas 
UR 1322 e 1422 un pavimento de arxila (UENEI01016) situado enriba dun 
estrato de terra marrón clara, de natureza limosa, que constitúe o solo de 
ocupación orixinal UENEI02032 sobre o que se construiu a estrutura oval 
(UENEI01017). A escavación de 2004 clarificou notablemente a secuencia 
estratigráfica na zona e puxo de manifesto que o citado depósito UENEI02032 
constitúe o máis antigo solo de ocupación documentado ata o momento dentro 
da croa. O corte estratigráfico practicado (sondaxe 01) amosa ben ás claras 
como nun primeiro momento (datable na 2ª Idade do Ferro), o parapeto mesmo 
-e o acceso asociado- se constrúen enriba dese depósito. Cara ao cambio de 
era, este nivel de ocupación é parcialmente desmantelado empregando o 
sedimento e materiais asociados para rechea-la entrada SE. 

Así pois, este nivel de ocupación extendése polas UR 1221, UR 1321, UR 
1322, UR 1422 e UR 1423 conformando o primeiro espazo habitacional 
construído na área SE do xacemento. A escavación do ano 2004 evidenciou a 
existencia dunha serie de estruturas en negativo correspondentes a unha 
arquitectura erguida con materiais perecedoiros (buratos de poste e posible 
fondo de cabana), que foron delimitados en pranta. Polo tanto, para esta 
campaña 2005 un dos obxectivos era a escavación deste solo de ocupación, 
adscribible ao inicio da fase media do castrexo [Lámina 15]. 

Á súa vez, sería interesante remata-la escavación da UENEI02002, que é un 
depósito de colmatación intencional dunha entrada documentada nas UR 1422, 
1423 e 1523, que aparece por debaixo da capa vexetal e sobre o sedimento 
limoso UENEI02032. Este nivel de recheo, de forma rectangular en pranta, 
estaba formado por un conglomerado de grande compactación, de pequenos 
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xistos (entre 8 e 10 cm) e terra amarelenta con bolsadas de xabre. Acada os 
4.90 m de lonxitude no eixo N-S, os 4.70 m de ancho (eixo E-W) e unha 
potencia de 70 cm. Formando parte deste depósito aparecían miles de 
fragmentos cerámicos da fase final da cultura castrexa (bordos reforzados tipo 
Vigo, bordos gallonados, tipo Cíes...), misturados con algún anaco de cerámica 
púnica, todos eles cun notable grao de buzamento que indican a actividade de 
recheo, levada a cabo dende o interior do castro, cara ao SE [Lámina 16]. 

Nesta campaña de 2005, plantexámo-la escavación deste nivel coa 
intención de coñece-lo sistema de acceso ao interior da croa, a estratigrafía de 
todo este sistema construtivo, así como a súa relación co foxo defensivo anexo. 
A intervención centrouse nas UR 1422 e UR 1423. En primeiro lugar procedeuse 
á escavación do perfil E da UR 1423. A súa escavación amosou a secuencia 
estratigráfica coñecida da campaña anterior: muro (UENEI02004) encaixado 
nunha gabia (UENEI02010) que corta un pavimento de arxila (UENEI01017) 
disposto sobre un nivel de ocupación da Fase II do castrexo (UNEI01033), 
debaixo do cal aparece a continuación do nivel habitacional UENEI02032 que se 
estende por toda a zona da entrada. 

Unha vez definido en pranta este nivel, procedemos á escavación do 
mesmo nas UR 1422 e 1423, correspondentes á entrada propiamente dita, 
constatándose unha notable complexidade estratigráfica marcada pola 
presenza dunha serie de depósitos coetáneos que ocupan o espazo delimitado 
entre os dous parapetos [Láminas 17-18]: 

• UENEI03010: depósito de terra amarela, de natureza arxilosa, sen 
materiais asociados, que aparece por debaixo do nivel UENEI01033 e 
por riba da UENEI03012. Ten unhas dimensións en pranta de 1.75 m 
(eixo N-.S) e 94 cm (eixo E-W). 

• UENEI03011: depósito de terra marrón moi compactada, con pequenas 
pedras e cantos de río no seu extremo N, de 2.60 m de ancho (eixo E-W) 
e 3.50 m de longo (eixo N-S). Tampouco aparecen materiais 
arqueolóxicos asociados. Cortando este depósito documéntase unha 
fosa circular (UENEI03016)  de 90 cm de diámetro (eixo NW-SE) e 42 cm 
(eixo NE-SW), rechea  por un depósito de terra marrón clara de 14 cm de 
espesor. Á súa vez destaca tamén a presenza dun burato de poste 
(UENEI03017), escavado no centro do depósito UENEI03011, de forma 
circular e 30 cm de profundidade, recheo por un depósito de terra negra. 

• UENEI03012: depósito de terra negra, compactación media e gran fino, 
que cobre parcialmente á UENEI03011, cunhas dimensións en pranta de 
2.50 m de longo (eixo N-S) e unha anchura que devala entre os 1.50 e 1 
m (eixo E-W). Este depósito está cortado por unha gabia (UENEI03014) 
de 1.42 cm de longo (eixo SE-NW) e 75 cm de ancho máximo (eixo E-W), 
rechea por un depósito de terra amarelenta tipo xabre (UENEI03013). 

Todo este conxunto de estruturas e depósitos aparecen vencelladas en 
relación estratigráfica co nivel de ocupación UENEI02032, polo que decidimos 
finalizar provisionalmente a escavación desta zona, co gallo de definir en pranta 



todo ese nivel habitacional no sector 02 e proceder á súa escavación en área, 
tarefa que queda pendente para a vindeira campaña de 2006. 

Ampliación do sector 02 

Na campaña de 2004 documentouse na ampliación do sector 02 un importante 
conxunto de estruturas con material ergolóxico asociado, entre as que destaca 
un foxo defensivo de 3 m de fondo, amortizado como cuncheiro e como 
vertedoiro cerámico. Estes depósitos fornecen unha información senlleira, xa 
que de por si, o cuncheiro, selado por un nivel de queimado, con cinza e 
abudantes carbóns, fai excepcional ao xacemento xa que carecemos de rexistro 
contextualizado no NW que nos permita coñecer ese tipo de verquedoiros en 
época tan temperá (transición Ferro I-Ferro II. Asemade, o material cerámico 
documentado entre as cunchas correspóndese coas cerámicas características 
da última fase de ocupación do Castro Pequeno (Rey 1992: 167-94). 

O potencial arqueolóxico desta área xustificou unha ampliación do sector 
cara ao E, xa que a zanxa praticada o ano pasado e a escavación da UR 1224 
permitiron documentar só parcialmente eses depósitos.  

Polo tanto, plantexámo-la ampliación de 4 novas cuadrículas (UR 1225, UR 
1325, UR 1425 e UR 14269 para tentar definir en pranta un tramo significativo do 
foxo defensivo, así como a totalidade do cuncheiro e do vertedoiro cerámico. 
Por outra banda, esta ampliación facilitaría a priori a nosa comprensión do 
sistema de acceso ao interior do poboado e maila secuencia construtiva do 
sistema defensivo do castro [Lámina 19]. 

A apertura da UR 1225 conlevou o decapado do horizonte vexetal, debaixo 
do cal aparece xa un nivel de transición cara ao verquedoiro cerámico. Este 
depósito cerámico (UENEI03008) aparece inzado de materiais cerámicos 
característicos da Fase II da cultura castrexa, destacando a presenza de xerras 
tipo Toralla, ólas tipo Toralla, bordos marítimos e bordos exvasados de 
diferentes tipos (Láminas 20 e 21). 

A escavación das UR 1325 e 1425 permitiu documentar debaixo da capa 
vexetal, a existencia dun depósito (UENEI03018) de pequenas pedras de xisto, 
cun tamaño medio de entre 20-30 cm e cunha orientación N-S. Dispónse ao pé 
do parapeto, aparecendo material romano asociado (sobre todo tégula e algún 
fragmento aillado de ánfora). 

Debaixo deste depósito definiuse en pranta na UR 1325 o final do tramo de 
foxo documentado o ano pasado, mentres que nas UR 1425 e UR 1426 aparece 
directamente o sutrato rocoso. Deste xeito, comprobamos definitivamente a 
existencia dun acceso ao interior do castro, dunha entrada cinguida por dous 
tramos de foxo. En función desta circunstancia reorientouse a estratexia de 
traballo nesta zona, centrándose en dúas actuacións fundamentais:  

• a definición en pranta e escavación completa do tramo meridional de 
foxo, documentado diametralmente na campaña de 2004. 

• localización e definición en pranta da continuación do foxo cara ao N. 

(a) Escavación do tramo do foxo 1. 
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Unha vez definido en pranta o tramo do foxo, plantexámo-la súa escavación en 
área, seguindo a secuencia estratigráfica marcada polos perfís E e N que 
quedaran da campaña de 2004. Estes dous cortes estratigráficos serviron de 
guía para escavar de xeito diferenciado os tramos E e N do interior do foxo. A 
este respecto, no tramo E deste foxo documentouse a seguinte secuencia 
estratigráfica [Lámina 22]: 

• UENEI03008: primeiro nivel de colmatación dese tramo de foxo, formado 
por restos da capa vexetal e as primeiras concentracións de anacos 
cerámicos, pertencentes xa á cota superior do verquedoiro cerámico. 

• UENEI03009: depósito de terra arxilosa conformado por miles de 
fragmentos cerámicos. Correspóndese coa metade oriental do 
verquedoiro cerámico documentado e secionado na campaña de 2004 
(UENEI02045) [Lámina 23]. 

• UENEI03021: depósito de terra amarelenta, de natureza xabrenta, moi 
compactada que parece por debaixo do verquedoiro cerámico e por riba 
do cuncheiro no tramo oriental do foxo. Na base presenta un conxunto 
de grandes bloques de seixo. Presenta unha orientación E-W seguindo o 
sentido da pendente, e unhas dimensións de 1.92 m de longo (eixo N-S), 
90 cm de ancho (E-W), unha potencia máxima de 43 cm e mínima de 13 
cm. Destaca o rexistro do bordo dunha cerámica púnica. Trátase dun 
depósito de natureza antrópica, verquido coa intención de colmata-lo 
nivel do cuncheiro. 

• UENEI03031: depósito pouco compactado de cor branca debido á 
impregnación das cunchas que o constitúen como o verquido de 
moluscos máis recente no proceso de colmatación do foxo. Destaca a 
presenza de ameixa, ostra e mexilón, especies misturadas con anacos 
cerámicos e framentos de ósos. 

• UENEI03032: depósito alongado e estreito de terra e cunchas, cun 
súpeto buzamento en direción SW, de 2.50 m no eixo NE-SW, e 1-70 m 
de ancho  máximo e 40 cm de mínimo no eixo NW-SE. 

• UENEI03033: segundo nivel de cunchas formado por un depósito 
compacto, de cor marrón escura, misturado coas cunchas e pequenas 
pedras, que presenta un notable buzamento cara ao SW. Aparecen 
pequenas tongadas alongadas formadas por pequenas gravas, e outras 
de terra areosa, amarelenta e moi compactas, compostas tamén por 
restos malacolóxicos. 

• UENEI03038: depósito de terra marrón escura, de compactación baixa, 
con cunchas de ameixa e navalla, pedras de xisto (10-30 cm) e 
abundantes carbóns. 

• UENEI03045: depósito de grandes bloques de xisto e seixo, cun 
pequeno buzamento cara ao S, que rechea a base do interior do foxo, 
cunha lonxitude máxima de 3.85 m (eixo N-S) e de 1.50 m (eixo E-W). 
Entre as pedras aparece terra misturada con cunchas e anacos de ósos. 



Este depósito dispónse directamente sobre  a base rochosa do corte do 
foxo [Lámina 30]. 

Esta secuencia estratigráfica complétase coa documentada no extremo N 
deste foxo, a cal presenta unha serie de depósitos caracterizados por un 
abrupto buzamento cara ao S, e que pasamos a resumir a continuación, dos 
depósitos máis recentes aos máis antigos [Láminas 24, 24b, 25 e 26]: 

• UENEI03018: depósito de pedras de xisto que aparece debaixo da capa 
vexetal e sela claramente o primeiro verquido de cunchas no extremo N 
do foxo meridional. Trátase, polo tanto, dun selado intencional, de 
natureza antrópica, dese cuncheiro. 

• UENEI03023: nivel de queimado que aparece por debaixo da camada 
de pedras e por riba do cuncheiro. Está formado pur un depósito de cor 
negra, de gran fino, que se dispón cun notable buzamento cara ao S e 
no que aparecen anacos de cerámica con restos de queimado. Presenta 
unhas dimensións en pranta de 4.50 m de longo (eixo NE-SE), 2 m e 
ancho máximo no eixo E-W e entre 2 e 5 cm de espesor [Lámina 27]. 

• UENEI03024: correspóndese neste tramo co primeiro depósito de 
cunchas, cun notable buzamento cara ao S, direción cara a que vai 
incrementadndo tamén o seu grosor. Mide 1.50 m no eixo E-W e 1.80 m 
no eixo N-S. Destaca a presenza dunha concentración de ameixas na 
parte N de contacto co corte do foxo, se ben predominan as ostras, os 
caramuxos e mailos mexilóns [Lámina 27]. 

• UENEI03025: depósito de terra marrón clara, pouco compactada, 
situado por debaixo do primeiro nivel de cunchas (UENEI03024) e por 
riba do segundo nivel de cunchas (UENEI03026). Mide 50 cm (N-S) x 30 
cm (E-W). 

• UENEI03026: segundo nivel de cunchas, fortemente buzado cara ao S 
(direción cara á que vai engrosando notablemente) que mide 1.40 m de 
longo máximo (eixo N-S), 1.80 m de mínimo, e 1.08 m (eixo E-W) 
[Lámina 28]. 

• UENEI03039: depósito de terra amarelenta, de natureza arxilosa e moi 
compactada, que se dispón contra a parede do foxo e vai buzando de 
xeito brusco cara ao S, por debaixo da primeira capa de cunchas, da 
segunda capa de cunchas e o nivel de transición entrámbalasdúas. Na 
cota superior deste depósito apareceu un fragmento de óso de 20 cm de 
longo e unha fíbula de bronce do tipo de longo travessâo sem espira en 
perfecto estado de conservación [Lámina 29]. 

• UENEI03027: depósito de grandes pedras (20-40 cm) de xisto e seixo, 
misturado con terra bastanbte escura, de baixa compactación e gran 
fino, sen restos de cunchas. Presenta un notable buzamento cara ao S 
como acontece coas unidades estratigráficas devanditas. Acada os 2 m 
de lonxitude (N-S) e os 1.44 m de anchura [Lámina 29]. 
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• UENEI03029: pequeno nivel de queimado, misturado con algún 
fragmento de cuncha, que mide 90 cm de longo (eixo NW-SE) por 40 cm 
de ancho (eixo N-S). 

• UENEI03030: depósito de grandes pedras (entre 30-50 cm) e terra moi 
compactada de cor parduzca, que acada 1.30 m de anchura (eixo E-W) e 
1.67 m de longo (eixo N-S). Aparece algunha cuncha aillada e algún 
resto de queimado, no que se documentaron anacos de ósos e un 
fragmento de ferro. 

• UENEI03034: nivel de pedras de xisto de tamaño variable (entre 10 e 20 
cm) misturadas cunha terra marrón escura, bastante compacta. Este 
depósito ten unhas dimensións de 1.90 m x 0.65 m Presenta no centro 
un paquete de cunchas de escasa potencia (17 cm de grosor). 

• UENEI03036: depósito de terra marrón escura no que destaca a 
presenza de oito bloques de xisto de entre 30-40 cm e pequenas 
tongadas de gravilla de tamaño variable (2-3 cm). Este nivel acada os 
2.40 m de lonxitude, 1.30 m de ancho (eixo E-W) e unha potencia de 20 
cm. 

• UENEI03037: nivel moi buzado cara ao S de terra amarelenta, de 
natureza areosa, con pequenas pedras de xisto de diferente tamaño (30-
40 cm). Mide 1.70 m no eixo N-S e 2.35 no eixo E-W e dispónse por riba 
da UENEI03038. 

Esta secuencia estratigráfica amosa ben ás claras un proceso rápido de  
recheo intencional do interior deste tramo do foxo. Deste xeito, a aparente 
funcionalidade defensiva desta estrutura deixa de ser operativa cun primeiro 
depósito intencional de grandes bloques de xisto na base do corte, ao que 
seguen diferentes verquidos que se guindan ao interior do foxo dende a entrada 
(límite N do foxo) e ao pé da cara E do foxo. Esta actividade explica o brusco 
buzamento e orientación dos diferentes depósitos que conforman o cuncheiro, 
xerado de xeito bastante rápido, como indica a secuencia estratigráfica das 
diferentes camadas. Este cuncheiro foi queimado intencionalmente e selado 
posteriormente cunha camada de pedras, probablemente debido á súa 
proximidade á entrada, para evitar os malos olores desprendidos do mesmo. 

Por outra banda, o espazo máis cercano á parede oriental do foxo, sería 
colmatado nun segundo momento (séculos IV-II a. C.) por un basureiro 
cerámico de considerable potencia e dimensións, xenerado ao pé do foxo, 
completándose así a total colmatación deste tramo do foxo, que a finais do 
século II a. C xa estaría recheo completamente. 

(b) Definición en pranta e escavación do tramo do foxo 2. 

A interrupción do tramo de foxo 1 nas UR 1324-1325 demostrou definitivamente 
a existencia da entrada SE ao interior da croa, polo que consideramos prioritario 
localiza-lo inicio do seguinte tramo de foxo que completase a nosa visión do 
sistema defensivo e mailo acceso asociado [Lámina 31]. 



Para tentar acadar este obxectivo plantexámo-la ampliación do replanteo 
inicial nesta zona co establecemento de seis novas cuadrículas cara ao N: UR 
1525, UR 1526, UR 1625, UR 1626, UR 1725 e UR 1726. Para valora-la 
potencialidade desta área procedemos inicialmente á apertura das cuadrículas 
UR 1525 e 1625, a xeito de sondaxe valorativa. Tralo decapado do horizonte 
vexetal, definiuse en pranta un depósito de pedras de xisto e seixo 
(UENEI03028), de mediano tamaño (18-30 cm), cunha orientación SE-NW e 
unhas dimensión sde 7.90 m de longo (eixo N-S) e unha anchura máxima de 
2.90 m no tramo máis meridional. Entre as pedras aparecen restos de material 
construtivo romano (anacos de tégulas) e algún anaco de ánfora Haltern 70 
[Lámina 32]. 

Debaixo deste depósito documentouse outro nivel (UENEI03035) de 
pedras de xisto e seixo de mediano tamaño (entre 14 e 28 cm) misturadas 
cunha terra marrón clara e pequenos anacos de cerámica moi rodados, que 
definía en pranta unha forma aproximadamente circular, cunha orientación SW-
NE e unhas dimensións de 3.30 m (eixo N-S) e de 2.30 m (eixo E-W) [Lámina 
32]. 

Trala escavación destes dous depósitos comezouse a definir en pranta o 
corte W do segundo tramo de foxo (foxo 02), ao pé do parapeto, polo que 
consideramos convinte proceder ao decapado das UR 1526 e UR 1626 para 
definir en pranta este novo tramo de foxo que cinguiría hipoteticamente o 
extremo N da entrada. Esta actuación permitiu documentar efectivamente esta 
estrutura defensiva en pranta, escavada directamente no sustrato rocoso, da 
que parte á súa vez unha gabia escavada tamén no xabre e orientada 
claramente cara ao E (gabia 01) [Lámina 33]. 

Definidas en pranta ámbalasdúas estruturas decidimos levar a cabo dúas 
sondaxes lonxitudinais cun triple obxectivo: 1. acadar senllos perfís 
estratigráficos; 2. valora-lo proceso de colmatación do foxo defensivo, e 3. 
contrastar esta información coas actividades de recheo rexistradas ao outro lado 
da entrada, no interior do foxo 01. 

Neste senso, a sondaxe 01 (8 x 2) abrangue a metade meridional das UR 
1525 e 1526, e a sondaxe 02 a metade setentrional das UR 1625 e 1626. A este 
respecto, a sondaxe 01, para o foxo 02 forneceunos a seguinte secuencia 
estratigráfica [Lámina 37]: 

• UENEI03040: depósito de queimado, de escaso grosor, con abundantes 
carbóns, que se dispón entre as pedras do recheo UENEI03052, cara ás 
proximidades do extremo S do foxo, na UR 1525. Presenta en pranta 
unhas diemensións de 3 m (eixo N-S) por 2.90 m (eixo E-W). 

• UENEI03052: depósito de grandes bloques de xisto e cascote que 
rechea o interior do tramo de foxo e a gabia definidas en pranta. 
Correspóndese cun selado intencional desas estruturas en negativo, xa 
que non resposta a procesos de arrastres ou procesos 
postdeposicioanis vencellados con estruturas ubicadas coroando o 
parapeto, como pensabamos nun primeiro momento. No tramo 
escavado acada os 8 m de longo (N-S) e unha anchura máxima no 
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extremo meridional de 6.30 m, xa que aquí se corresponde co tramo de 
gabia documentado. No extremo N correspóndese co ancho do foxo 
(2.80 m). Na cota superior aparece material construtivo moi rodado 
(tégula), anacos de ánfora e material cerámico indíxena; éste último vaise 
facendo totalmente predominante nas cotas medias e inferiores do 
depósito. 

• UENEI03053: debaixo do anterior depósito, contra a parede W do foxo, 
documéntase este depósito de terra marrón clara, moi compactada, de 
tonalidade amarelenta, con bolsadas de xabre descomposto, cun 
notable buzamento cara ao E. Presenta unha forma rectangular en 
pranta, e unhas dimensións de 1.30 m de ancho (eixo E-W) por 2 m (N-
S). Entre a terra documéntanse pequenas pedras de xisto e cuarcitas. 
Neste depósito rexistrouse de xeito aillado, un posible ungüentario, 
imitación indíxena de modelos púnicos. 

• UENEI03054: pequeno depósito de cunchas, de forma irregular en 
pranta, que aparece debaixo do anterior depósito, ao carón do perfil E 
do foxo, onde se practicou o corte da gabia que discorre cara ao E. 
Apareceron anacos dun cacharro cerámico con restos de fulixe, dous 
anacos informes de bronce e algúns carbóns. Entre as especies 
malacolóxicas documentadas destaca a presenza de ostra, ameixa, 
mexilón e caramuxo. 

• UENEI03055: debaixo da UENEI03053 e da UENEI03052 aparece este 
depósito de terra marrón clara, de granulometría media, compactación 
baixa, con pequenas pedras de xisto e cuarcita. En pranta mide 3.60 m 
(E-W) por 2 m (N-S) corespondéndose co espazo delimitado pola propia 
sondaxe a o N, e polo corte da gabia 01, ao E. 

• UENEI03067: depósito de bloques de xisto e de cuarcita que colmata o 
tramo inferior do interior do foxo. 

Estes datos permiten defende-la existencia dun programa arquitectónico 
previo ao que se axustou a configuración dun sistema de acceso definido por 
dous foxos que respostan á mesma tecnoloxía construtiva e ao mesmo modelo, 
xa que as medidas (anchura e profundidade) son praticamente semellantes. 
Asemade, no foxo 02 constatamos do mesmo xeito un rápido proceso de 
colmatación intencional, se ben con tres características diferenciadas: 1. a 
inexistencia dun basureiro ou cuncheiro de entidade; 2. a importante presenza 
de materia cerámico púnico e 3. o recheo intencional a base de grandes 
bloques de pedra, actividade levada a cabo dende a croa, e non ao pé do foxo, 
como acontecía no foxo 01. 

Por outra banda, cómpre destaca-la identificación dunha segunda 
actividade construtiva, que se corresponde coa posterior apertura da gabia 01 
que se estende cara ao E. Esta estrutura habilitouse cortando a parede oriental 
do foxo, e foi rechea a posteriori tamén co depósito de pedras UENEI03052, 
alomenos no tramo documentado na UR 1526 [Láminas 34-36]. 



A ampliación levada a cabo cara ao E coa apertura da UR 1527 permitiu 
coñecer mellor a secuencia estratigráfica que define o recheo desta estrutura 
nesa zona (véxase perfil E da UR 1526) [Láminas 38 e 39]. 

Así pois, debaixo da capa vexetal e formando parte da UENEI03058, 
documentamos un pequeno depósito de cunchas (UENEI03057), de forma 
circular (70 x 80 cm), no que as especies predominantes son o mexilón, a ostra, 
a ameixa, o caramuxo e a lapa. 

Por debaixo exténdese a UENEI03058 conformada por un depósito de terra 
marrón clara, pouco compactada e de granulomería fina, que rechea o interior 
da gabia até o seu contacto co foxo 02. Complétase a secuencia estratigráfica 
cunha tongada de xabre meteorizado que aparece contra o perfil S da gabia 
(UENEI03068) e un groso depósito homogéneo de terra gravillosa, con 
pequenos seixos e fragmentos de xisto (UENEI03069) que rechea a base da 
gabia. 

Pola súa banda, a sondaxe 02 encetouse coa finalidade de valora-la 
existencia dun posible verquedoiro cerámico semellante ao documentado no 
foxo 01, xa que trala retirada capa vexetal e do depósito de pedras UENEI03052 
apareceu unha notable concentración de cerámicas decoradas 
correspondentes a xerras e ólas tipo Toralla, bordos marítimos, etc... todos eles 
adscribibles á Fase II do castrexo. Este depósito (UENEI03056) dá paso a un 
nivel homoxéneo formado unha terra marrón clara no que se documentou un 
machado de ferro, e que procedemos a definir en pranta con vistas a reanuda-la 
escavación na campaña vindeira [Lámina 40]. 

Apertura do sector 04 

Plantexamos a apertura deste novo sector de escavación no interior da croa 
para amplia-la nosa visión sobre o interior do recinto principal do Castro 
Grande, e contrasta-la estratigrafía e os materiais exhumados nos sectores 01, 
02 e 03 nas dúas campañas anteriores. 

Este sector 04 emprázase nunha área inmediata ao parapeto oriental do 
recinto [Lámina 41] nunha zona que presumiblemente xa fora sondeada no seu 
día por F. Acuña Castroviejo e posteriormente por Á. Concheiro Coello. Esas 
intervencións amosaron a existencia dunha certa potencia estratigráfica así 
como a presenza dun muro de mampostería que serviría de contención interna 
do parapeto e que tamén foi documentado por nós no sector 02. 

Segundo referencias indirectas sobre esas sondaxes cabería plantexar 
unha cronoloxía de cambio de era para o principal nivel de ocupación nesa 
zona xacemento, de aí a importancia de proceder a unha reescavación e 
ampliación da área intervida, para acadar unha correcta caracterización formal e 
cronolóxica, e contrastala coa secuencia que vimos documentando noutras 
áreas do poboado. 

Partindo desta base, replanteamos 10 cuadrículas de 4 x 4 (UR 2221, UR 
2222, UR 2321, UR 2322, UR 2421, UR 2422, UR 2521, UR 2522, UR 2621, UR 
2622) que foron escavadas praticamente na súa totalidade, abranguendo unha 
superficie total de 160 m2 [Lámina 42]. 
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En primeiro lugar levamos a cabo a reescavación de dúas sondaxes previas 
existentes na área, realizadas por Á. Concheiro nos anos 90. O baldeirado da 
maior delas, en forma de L, permitiu exhumar un tramo bastante desmantelado 
dun muro (UENEI03020) sobre a cara interna do parapeto (UENEI02003). Esta 
estrutura liñal está formada por laxes planas de xisto, cunha orientación N-S; o 
tramo conservado ten unha lonxitude de 6.30 m na área escavada, e unha 
anchura media de 60 cm. Apenas se conserva unha dobre fiada de pedras, 
acadando os 25 cm de potencia. As pedras, algunhas delas derrubadas, teñen 
unhas dimensións de 50 x 20 cm. Cómpre destacar que entre o recheo desta 
sondaxe antiga apareceu un anaco de borde de cerámica campaniense tipo A. 

O resto da zona replanteada foi escavada en área, rexistrándose unha 
secuencia estratigráfica sinxela, e moi semellante á documentada no sector 01 
nas campañas de 2003 e 2004. Neste senso, debaixo do horizonte A, moi 
potente nesta zona, aparece por toda a metade W do sector, seguindo a liña da 
pendente W-E, un depósito homoxéneo  (UENEI03019) de pequenas pedras de 
xisto e cuarcita (10-15 cm). Este nivel ten unhas dimensións de 20 m (eixo N-S) 
por 5 m (E-W) e unha forma irregular en pranta. Presenta abundantes raíces e 
material moi rodado, entre o que destacan anacos de ánfora Haltern 70, 
abundante tégula e restos de líticos pulidos e muíños de granito. 

Debaixo deste depósito aparece outro nivel (UENEI03043) de cascallo de 
meirande tamaño, que presenta unha disposición liñal en pranta e unha 
orientación N-S. Acada os 12 m de lonxitude (eixo N-S) e unha anchura máxima 
de 1.60 m (E-W) no tramo meridional. Cómpre sinala-la presenza de bloques de 
xisto de entre 30-40 cm, misturados con raíces e intrusións da capa vexetal. 
Este depósito ubícase na transición cara a zona de meirande potencia 
estratigráfica, onde verqueron os derrubos do muro de contención do parapeto. 

As características formais destes dous depósitos sucesivos (UENEI03019 e 
UENEI03043), a súa disposición en pranta, orientación e relacións estratigráficas 
permiten plantexa-la hipótese de que se trata un depósito non antrópico, 
produto dos procesos postdeposicionais acontecidos nesta zona do interior da 
croa. Polo tanto poden ser considerados coma depósitos de arrastre de 
materiais orixinalmente ubicados no contorno inmediato do conxunto de 
afloramentos rochosos ubicado cara ao NW do sector 04. 

A escavación dámbolosdous depósitos permitiu documentar na metade W 
do sector as seguintes estruturas, dispostas directamente xa sobre o sustrato 
rochoso, e todas asociadas a material ergolóxico de época romana [Lámina 
43]: 

• UENEI03059: posible estrutura semicircular desmantelada, 
correspondente a un muro circular orixinal, que aparece a 30 cm de 
profundidade, e directamente apoiada sobre o xabre, na UR 2321. 
Consérvase unha disposición semicircular en pranta dun conxunto de 
pedras de xisto, algunhas coa cara plana, cunha orientación S/SE-N/NW. 
O tamaño das pedras é bastante homoxéneo, devalando o seu tamaño 
entre 20-40 cm. A anchura máxima da estrutura é de 1 n no extremo SE, 



se ben a anchura media é de 40 cm. Como material asociado aparece 
abundante tégula, anacos de ánfora e algún lítico pulido. 

• UENEI03046: corte de forma semicircular, escavado na transición entre 
o horizonte B e o xabre; está secionado polo perfil W das catas UR 2621 
e UR 2521, e aparece debaixo da capa vexetal e do depósito de 
pequenas pedras UENEI03019, entre as UR 2521  e UR 2621. Presenta 
unha orientación en pranta N-S e ten unhas dimensións de 1.49 m de 
longo (eixo N-S) cunha anchura de 50 cm (eixo E-W) e unha fondura 
máxima de 30 cm As paredes son bastante rectas nos tramos S e N. Esta 
fosa está colmatada polo depósito de recheo UENEI03042, formado por 
un paquete homoxéneo de terra limosa, de cor marrón clara e gran fino. 
Neste depósito recolléronse dous anacos decorados de cerámica 
castrexa e pequenos carbóns. 

• UENEI03041: na esquina NW da UR 2621 aparece –por debaixo do nivel 
UENEI03019- este depósito de pedras de xisto, seguindo o sentido 
natural da pendente NW-SE. Ten unhas dimensións en pranta de 3 m (N-
S) e 2.60 m (E-W). Vencéllase a dous afloramentos de seixo que cinguen 
o depósito polo E e mailo S. As pedras teñen un tamaño que devala 
entre os 30 e 40 cm Documéntanse como material asociado líticos de 
granito pulido, grandes fragmentos de tégula e algún anaco de ánfora 
Haltern 70. Este depósito está formado por derrubos dunha estrutura de 
pedra subxacente (UENEI03066). 

• UENEI03066: esquina dun muro de mampostería, erguido con pedras 
de xisto, engarzado no extremo occidental dun afloramento rochoso de 
seixo cortado previamente. Con forma de L en pranta, ten unha lonxitude 
de 1.60 m no eixo E-W e de 1.25 m no tramo N-S, acadando unha 
anchura de 50 cm Destaca a presenza dunha pedra plana (50 x 30 cm) e 
ao seu carón dun bloque cadrado de xeito cun burato esculpido que 
semella se-lo gozne da soleira dunha porta. 

Con todo, a estrutura máis importante e mellor conservada das 
documentadas nesta metade W do sector, constitúea un corte localizado na UR 
2521, de forma lixeiramente rectangular escavado na rocha, revestido por unha 
estrutura de pedra, e colmatado por sucesivos depósitos de recheo con 
abundante material romano. Describimos a continuación cada un dos 
elementos que conforman este grupo estratigráfico [Láminas 44 e 45]: 

• UENEI03061: corte de forma aproximadamente rectangular, praticado 
no xabre, cunha clara orientación E-W. Na base ten unhas dimensións 
de 1 m de ancho no extremo W e de 1.30 de ancho no extremo E, e 
acada unha lonxitude de 2.10 m de largo (E-W). A  profundidade oscila 
entre 1 m e 70 cm, xa que se documenta un pequeno escalón no tercio 
suroriental da base. A parede W do corte é bastante vertical, así coma a 
meridional. O corte aparece revestido nas caras E, N e S por unha 
estrutura cadrada de pedras de xisto, sen argamasa, que delimitan a 
forma definida polo corte. Na base do corte vénse as vetas do sustrato 
rochoso, de tonalidade verde-amarelenta. 
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• UENEI03062: estrutura rectangular de pedra, cunha lonxitude de 3.20 m 
(E-W), un ancho de 2.50 m (N-S) e unha profundidade de 1 m na cara N, 
de 80 cm na cara E e de 75 cm na cara S. O ancho do muro S é de 50 
cm. O sistema construtivo desta estrutura presenta certas semellanzas 
co documentado noutras construcións do castro, como é o 
reaproveitamento de bloques de cuarcita empregados como esquinais. 
Presenta grandes bloques de xisto no tramo superior, e un 
conglomerado de pequenas pedras nas paredes internas, que revisten o 
corte praticado no xabre. A parece W do corte non foi revestida con esta 
estrutura de pedras, o que indica que no resto das caras serviría de 
contención interna das paredes do corte. Entre as paredes aparece 
material cerámico e abundante tégula. Destaca a presenza no tramo 
superior das caras S e W de grandes laxas cun certo buzamento cara ao 
interior o que podería indicármono-la suposta existencia dunha cuberta 
realizada mediante unha falsa cúpula feita por aproximación de fiadas. 

• UENEI03049: primeiro depósito de recheo da estrutura que parece 
corresponderse co derrubo dunha posible cuberta de pedra desa 
construción. Está formado unicamente por bloques de xisto de mediano 
tamaño (entre 30-40 cm), acadando unha lonxitude de 1.40 m (N-S), 1.80 
m de anchura (E-W) e unha profundidade de 35 cm. Aparece entre as 
pedras numeroso material romano: bordos exvasados de vasillas de 
almacenaxe, un anaco de cerámica de verniz vermello pompeiano, 
ánfora Haltern 70, anacos dun morteiro e anacos de cerámica cincenta 
fina. Destaca tamén o achádego, formando parte do derrubo, da pedra 
dunha soleira dunha porta, co gozne perfectamente definido. 

• UENEI03050: segundo depósito de recheo formado por bloques de xisto 
de mediano e gran tamaño, misturados cunha terra de natureza limosa, 
cor marrón clara e granulometría fina. De forma cadrada en pranta, ten 
unhas dimensións de 1.20 m (N-S) e de 2 m (E-W). Posúe unha potencia 
que devala entre os 30-40 cm. Aparece como material asociado un 
anaco de terra sigillata, líticos pulidos, anacos dun morteiro, bordos 
exvasados, abundante tégula, e anacos dun posible revestimento interno 
da estrutura. 

• UENEI03051: depósito de terra limosa, moi compactada, que colmata a 
base da estrutura, acadando unha potencia duns 30 cm. Entre o material 
recollido destaca un pivote de ánfora con evidencias de ter sido obxecto 
dunha forte combustión, bordos exvasados, un muíño barquiforme e 
anacos de cerámicas finas. 

• UENEI03063: estrutura liñal de pedras de xisto e de cuarcita (40 cm de 
tamaño medio), cunha orientación S-NE, que se adosa á esquina NW da 
estrutura anterior, definindo en pranta unha sorte de apéndice en forma 
de L, cinguido por dous bloques de cuarcita no seu extremo NE. 
Presenta unha lonxitude de 2.50 m (1.60 m o tramo N-S  e 90 cm o tramo 
E-W) e unha anchura media de 70 cm. 



No tocante á metade E do sector cómpre sinala-lo importante grao de 
alteración constatado debido ás intervencións arqueolóxicas anteriores e aos 
propios procesos postdeposicionais. Neste senso, as entidades documentadas 
están todas vencelladas á estrutura defensiva conformada polo parapeto de 
terra UENEI02003 [Lámina 46]: 

• UENEI03060: na UR 2322 aparece este depósito de pedras de xisto, ao 
pé do parapeto e contra o perfil N da UR 2222. En pranta define unha 
forma en L, cunha orientación SW-NE, e unhas dimensións de 1.08 m 
por 1 m. Nos extremos destaca a presenza dunha laxe plana de xisto 
(extremo SE) e dun bloque granítico (extremo NE); no medio aparece un 
conxunto de pequenas pedras de cuarcita e xisto de 30 cm de tamaño 
medio. No perfil vése como este depósito se atopa dentro do horizonte B 
(UENEI03048) e debaixo da capa vexetal. Debe tratarse dun derrubo do 
muro de contención que neste tramo desaparece por completo. 

• UENEI03064: depósito de pedras localizado na UR 2621, formado por 
un conxunto de bloques de xisto que aparecían en parte na base da 
sondaxe antiga feita polo arqueólogo Á. Concheiro. Presenta unha 
disposición liñal e unha orientación E-W, acadando unhas dimensións de 
1.68 m (E-W) por 1 m (N-S). Esta estrutura de pedra semella pechar un 
espazo anexo á estrutura escavada no xabre, a xeito de vestíbulo, e 
adosándose aparentemenete ao parapeto. 

• UENEI03065: depósito de pedras cunha orientación en pranta S-NW, 
cinguindo o parapeto UENIE02003 e un afloramento cuarcítico que 
pecha o sector 04 polo N. Ten unha lonxitude de 3.50 m (eixo S-NW) e 
unha anchura de 1.56 m. Destaca a presenza de grandes bloques de 
xisto na zona máis cercana ao parapeto que se corresponden con restos 
do muro de contención desa estrutura. Os bloques teñen un tamaño 
medio de 50 x 40 cm. 

• UENEI02003: Na esquina NE da UR 2622 aparece ben definido en 
pranta o parapeto de terra, de semellantes características que os tramos 
exhumados nos sectores 01 e 02 nas dúas campañas precedentes. Este 
tramo correspóndese cunha curva que define a muralla nesta zona, polo 
que a forma en pranta na zona escavada é aproximadamente triangular. 
Acada unha lonxitude de  6-10 m (eixo N-S) por 2.55 m de ancho (E-W). 

Na metade S do sector 04 definimos en pranta o horizonte B 
correspondente aos restos do nivel de ocupación (UENEI03048) ao que se 
asocian as estruturas descritas, e que documentamos previamente nos perfís 
das sondaxes de Á. Concheiro. Se ben de escasa potencia, este nivel 
estratigráfico, disposto directamente sobre o sustrato rochoso, queda pendente 
de escavación para a vindeira campaña. 

Sondaxes valorativas no sector 05 

A información etnográfica recabada na campaña de 2004 permitiunos non só 
facer unha primeirra aproximación á microtoponimia da área da Punta do 
Neixón, senón documentar unha zona extramuros do Castro Grande, na que 
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existían evidencias sobre a presenza de estruturas e materiais vencellados 
cunha actividade metalúrxica probablemente coetánea á ocupación do 
poboado fortificado: 

Pois eu aí, fai anos, traballei facendo unhas calicatas por onde están esoutros pinos, que alí 

hai estaño e atopamos un muro como os do Castro Pequeno, feito de cantería, e avisamos ó 

capataz, que era andaluz, que falaba o castellano, e decía que non lle tocaramos que ese 

muro era do Ministerio de Cultura. Alí apareceran restos de potes de barro e moitísima 

escoria. Eso está na caída cara A Ladeira, a praia esa que seica tamén lle chaman San 

Vicente do Mar... 

Eu marchei moi novo para Buenos Aires, que levo corenta anos alá, pero de cativo nós 

eramos os jefes aquí, viñamos ó monte ó Neixón, a secala-las redes e a xogar, daquela non 

había que facer. Pero recordo que de novo anduveran a escavar a buscar wolframio ou algo 

deso e a aparecera unna casa cuadrada, ben feita de pedra, e non moi fonda, que despois 

taparan todo. 

 Neste senso, resultaba moi suxerente plantexa-la hipótese dun posible barrio 
metalúrxico afincado fóra do castro, como así acontece noutros xacementos, 
como Borneiro (Cabanas, A Coruña) (Romero Masiá 1987: 96). A este respecto, 
plantexámo-la apertura de pequenas sondaxes valorativas nesta zona, que 
temos identificada ao acceder a ela cos nosos informantes, testemuñas directas 
desa actividade extractiva desenvolta na segunda metade do século XX. 

Así pois, tralo desbroce da área, abordámo-lo levantamento planimétrico da 
zona co gallo de xeoreferencia-las calicatas e inclui-las no marco topográfico do 
proxecto. Finalmente replanteamos catro cuadrículas de 2 x 2 m para abrangue-
la pequena superficie que quedaba inserida dentro do límite dos terreos 
propiedade do Concello. A escavación destas sondaxes amosou a inexistencia 
de niveis arqueolóxicos férteis, xa que debaixo da capa vexetal e das raíces dos 
piñeiros, atópase directamente o horizonte mineral [Lámina 47]. 

5.3.2. Cribado 

Parellamente aos traballos de escavación levamos  a cabo un sistemático labor 
de cribado dos depósitos procedentes dos niveis estratigráficos de recheo do 
interior do foxo 01, o que nos permitiu documenta-la  presenza de elementos 
fráxiles e pequenos da cultura material como esquirlas de metal e restos de 
microfauna. 

5.3.3. Consolidación 

Con vistas á campaña vindeira, a restauradora do equipo técnico elaborará un 
informe sobre as posibilidades arqueolóxicas do xacemento e maila súa 
rendabilización; para iso será preciso avaliar tódalas acións anteriores e 
contrastar algúns extremos sobre o terreo. A este respecto, estudiaráse ao 
detalle os materiais e técnicas construtivas empregados orixinalmente no 
sistema defensivo e no espazo doméstico para, de seguido, abordar unha 
diagnose do estado de conservación das estruturas así como elaborar unha 
proposta de consolidación de todo ese espazo, para presentar ao público trala 
execución da campaña de 2006. 



5.3.4. Tapado 
Para o re-enterramento das estruturas non rematadas de escavar dos sectores 
que non quedaron abertos, empregamos provisionalmente unha capa de 
xeotéxtil que actúa como membrana facilitando a drenaxe natural do terreo. 

5.4. Estudos e analíticas complementarias 

A partir dos traballos de sistematización e procesado básico levados a cabo 
parellamente ao desenvolvemento da escavación, estánse xa realizando os 
seguintes procesos de análises e estudos complementarios para conforma-la 
memoria definitiva do proxecto. 

5.4.1. Datacións de C-14 

Selecionamos un conxunto amplo de mostras antracolóxicas (véxase apéndice: 
Inventario de materiais, caixa 19) de entre aquelas que foron tomadas en 
contextos claros e con abondosa materia orgánica. Finalmente foron enviadas 
as seguintes ao Laboratorio radiométrico da Universidade sueca de Uppsala e 
ao Instituto de Química Física Rocasolano (CSIC) de Madrid: 

MU050802J01 

Anaco de carbón procedente da parte superior do concheiro localizado dentro 
do foxo defensivo, ao SE do castro. Estratigraficamente, este contexto é o 
mesmo que o da mostra anterior, MU040825J08. 

MU050808J01 

Anaco de carbón recuperado na base do recheo interior do foxo defensivo do 
castro. 

 

Mostra Denominación Contexto Destino 

MU050802J01 Carbóns Cuncheiro no 

interior do foxo 01 

(UE031) 

Datación de C-14 e 

Antracoloxía 

MU050808J01 Carbóns Base do recheo do 

foxo 01 (UE038) 

Datación de C-14 

Táboa 1. Mostras da campaña 2005 seleccionadas para datacións radiométricas (C-14). 

A táboa seguinte presenta os resultados brutos das datacións, e os 
intervalos de incerteza asociados a eles: 

Código mostra Código 
datación 

Material Idade BP Intervalo de 
incerteza 

MU050802J01 Ua-34407 Carbón 2250 35 

MU050808J01 Ua-34408 Carbón 2220 35 

Táboa 2. Resultados brutos das datacións. 
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Código mostra Código datación sigma Cal BC  Prob. relativa 

MU050802J01 
           

Ua-34407   
           

1 387-354 0.375 

291-231 0.618 

216-215 0.008 

2 394-345 0.326 

322-205 0.674 

MU050808J01 
           

Ua-34408   
           

1 363-349 0.124 

309-209 0.876 

2 382-202 1 

Táboa 3. Resultados calibrados das datacións. Ofrécese a calibración a 1 e 2 sigma, os 

intervalos resultantes e a súa probabilidade relativa (sobre 1). Sombreados, amósanse os 

intervalos de máis alta probabilidade estatística. 

Estas datacións radiométricas veñen corroborar con claridade a existenza 
dunha importante actividade no sitio arredor dos séculos IV e III cal. BC. 

5.4.2. Análise de restos malacolóxicos 
Carlos Fernández Rodríguez 

Víctor Bejega García 

“Los expolios de los concheros en los que se amontonan los 

desperdicios de las conchas castreñas, es posible que 

proporcionen algún día precisiones valiosas acerca del asunto, 

pero, por ahora, el número de concheros descubiertos y 

explorados es escaso y sus restos osteológicos no fueron aún 

estudiados con detalle” (López Cuevillas, 1953) 

Introdución. 

A ubicación do Castro de Neixón leva a clasificalo entre os alcumados “castros 
litorais” (Rodríguez López e Fernández Rodríguez 1996), caracterizados por 
estaren situados sobre promontorios e esporóns ao carón do mar. A 
proximidade a este medio ten xenerado, como é lóxico, a súa explotación, 
alomenos dende a perspectiva da obtención de produtos alimentarios, por parte 
destes poboados. 

A importancia dos recursos mariños na economía dos habitantes desta 
pequena península xa se puxo de manifesto durante as escavacións realizadas 
no Castro Pequeno a comezos do século XX (López Cuevillas e Bouza Brey 
1926-7). Sen embargo, a inexistencia naqueles intres dunha metodoloxía 
axeitada para o estudo deste tipo de refugallos non permitiu máis que 
documentar, de forma xenérica, a presenza dalgunhas especies. 

Durante a escavación de 2004 no Castro Grande (Ayán 2004) detectouse 
a presenza de varios niveis de cunchas no recheo do denominado Foxo 01 (UE 
031, UE 032, UE 033, UE 034 e UE 038), depositados dende puntos 
diferenciados e separados entre si por niveis constituídos por sedimento e 



pedras nos que a presenza de restos arqueolóxicos resultaba minoritaria ou 
nula, e selados por unha capa de cinzas e carbón. 

Con posterioridade, durante a escavación do Foxo 02, descubríronse 
outros tres verquidos de cunchas, se ben de extensión moito máis reducida (UE 
054, UE 057 e UE 004). 

Metodoloxía de Mostraxe e Análise. 

Para a mostraxe do concheiro do Foxo 01 (Fernández Rodríguez e Bejega 
García, 2005), procedeuse á elaboración dunha columna de 20 cm de anchura 
no perfil Este do foxo, onde se recolleron dúas amostras correspondentes ás UE 
032 e UE 033. As mostras UE 031, UE 034 e UE 038, non documentadas no 
antedito perfil, foron tomadas en puntos diferentes do mesmo foxo. Os 
verquidos aillados aparecidos no Foxo 02 (UE 054, UE 057 e UE 004) foron 
recolleitos na súa totalidade debido ao seu pequeno volume. 

No tratamento das mostras seguíronse os diferentes procesos 
establecidos por Rodríguez López (1992): cribado, triado, identificación, 
contabilización e medición. O cribado, cunha malla de 2 mm de luz, realizouse 
con auga. 

Para a identificación de especies utilizouse basicamente a nosa 
colección comparativa de referencia, aínda que tamén se tiveron en conta os 
criterios plantexados por diferentes autores, como Mexía (2000), Linder (1977) 
ou Sabelli (1982) entre outros. 

Con respecto a dous dos moluscos presentes, mexillón e lapa, as 
dificultades que plantexa a súa identificación específica incluso entre os 
exemplares vivos, contando nós exclusivamente co seu exoesqueleto -e éste 
moitas veces fragmentado-, nos levou a encadralos en grupos xenéricos, 
Mytilus sp. e Patella sp. respectivamente. En relación cos primeiros, hai autores 
que defenden que na actualidade é Mytilus galloprovincialis o único mexillón 
representado no noroeste peninsular (por exemplo, Rolán e Otero, 1996). No 
tocante ás lapas, o pequeno número de restos identificados dificulta aínda máis 
a xa de por si complexa asignación, se ben podemos indicar que as pezas d’O 
Neixón semellan corresponder a Patella vulgata e/ou Patella intermedia, 
podendo descartarse as especies características de zonas máis batidas pola 
agua. 

Por outra banda, preferimos mante-la denominación de Tapes 
decussatus para identificármo-la ameixa fina, malia que haxa autores que na 
actualidade a denominen como Ruditapes decussatus. 

A clasificación dos restos por Categorías de Fragmentación e maila 
Cuantificación realizouse seguindo a metodoloxía proposta por Moreno Nuño 
(1994), procedéndose ao cálculo do número de restos (NR) e do número 
mínimo de individuos (NMI). A cuantificación dos fragmentos dos bivalvos Solen 
marginatus, Mytilus sp. e Ostrea edulis realizouse mediante estimación a partires 
da contabilización de 10 g en cada mostra que, sumados ao resto de categorías 
de fragmentación contabilizadas, proporciona unha estimación do NR. No caso 
de Ostrea edulis, o seu elevado grao de fragmentación dificultou a identificación 
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das valvas esquerda e dereita, polo que o cálculo do NMI realizouse dividindo o 
número total entre dous. 

A asignación dos restos a Categorías de Fragmentación realizouse 
diferenciando as seguintes categorías (Moreno Nuño, 1994): 

Bivalvos: 

• Valva Completa (VCOM): resto valvar sen fragmentar. 

• Valva Fragmentada (VFRA): resto que, a pesares de amosar algún tipo de 
rotura, mantén tódolos elementos diagnósticos xerais. 

• Fragmento Charnelar Completo (FCHC): resto que conserva a charnela na 
súa totalidade. 

• Fragmentos (FRAG): restos sen elementos diagnósticos. 

Gasterópodos: 

• Individuo Completo (ICOM): resto sen fragmentar. 

• Individuo Fragmentado (IFRA): resto que, a pesares de amosar algún tipo de 
rotura, mantén completos o ápice e maila zona bucal, incluídos os labios. 

• Fragmento Apical (FAPI): Resto que conserva o ápice, pero non a zona 
bucal. 

• Fragmento de Estoma (FEST): resto coa zona bucal completa, pero que non 
conserva o ápice. 

• Fragmento Umbilical (FUMB): resto co final da columela intacto ou co 
embigo completo. 

• Fragmentos (FRAG): restos sen elementos diagnósticos. 

Para a toma de valores biométricos seguíronse os criterios establecidos 
por Rodríguez López (1992), en tanto que a asignación dos restos a Grupos 
Tafonómicos se levou a cabo utilizando as categorías establecidas por Gautier 
(1987) e Moreno Nuño (1994). A Valoración realizouse calculando o Índice de 
Constancia e mailo Índice de Dominancia (Moreno Nuño, 1994). 

Debido ao elevado grao de fragmentación da mostra, observáronse unha 
serie de problemas derivados da metodoloxía utilizada nos Estimadores de 
Abundancia: 

• Número de Restos (NR): Os seus dous principais inconvintes son a súa 
elevada sensibilidade á fragmentación e o feito de que ignora a diferenza no 
número de elementos preservábeis por taxón (Moreno Nuño, 1994). No caso 
concreto da malacofauna, tende a duplicar artificialmente a abundancia de 
bivalvos respecto a gasterópodos. 

• Número Mínimo de Individuos (NMI): Pode verse afectado pola 
distribución espacial dos restos (Moreno Nuño, 1994) e tende a 
infrarrepresentar aquelas especies moi esnaquizadas na mostra, que 
conservan un menor número de elementos diagnósticos. 

• Peso: Un meirande peso de cuncha non significa necesariamente un 
meirande aporte cárnico nin unha meirande importancia dunha especie no 



conxunto (Mason et al., 1998). Tende a sobrevalora-las especies cuxa cuncha 
ten un meirande peso, infravalorando as de menor peso de cuncha. 

O Estimador de Abundancia base do estudo será o NMI, aínda que se 
utilizarán os outros dous estimadores para calibrar, na medida do posible, os 
resultados do NMI. 

Resultados Foxo 01 

No proceso de mostraxe do Foxo 01 documentáronse as seguintes 
Unidades Estratigráficas que incluían restos de malacofauna (Ayán 2005c): 

• UENEI03031: depósito pouco compactado de cor branca debido á 
impregnación das cunchas que o constitúen; é o verquido de moluscos máis 
recente no proceso de colmatación do foxo. 

• UENEI03032: depósito alongado e estreito de terra e cunchas cun 
buzamento en dirección SW, de 2,50 m no eixo NE-SW, 1,70 m de anchura 
máxima e 40 cm de mínima no eixo NW-SE. 

• UENEI03033: segundo nivel de cunchas constituído por un depósito 
compacto, de cor marrón escura, misturada con cunchas e pequenas pedras, 
que presenta un notable buzamento, cara ao SW. 

• UENEI03034: nivel de pedras de xisto de tamaño variable, misturadas cunha 
terra marrón escura bastante compacta. Presenta unhas dimensións de 1,90 m 
x 0,65 m. No centro localízase un paquete de cunchas de escasa potencia (17 
cm de grosor). 

• UENEI03038: depósito de terra marrón escura, de compactación baixa, con 
cunchas e abundantes carbóns. 

Na Táboa 12 recóllense os resultados da distribución do peso (en 
gramos) de cada mostra entre os diferentes elementos que a compoñen. Pode 
observarse a presenza de diferentes tipos de materiais non orgánicos 
(cerámica, sedimento, escoura, metal....), que non só indican a composición do 
concheiro, senón que tamén constitúen unha evidencia indirecta doutras 
actividades realizadas no xacemento (metalurxia, produción cerámica,...). 

Dende un punto de vista tafonómico, maioritariamente os restos de 
moluscos analisados se identifican con restos alimenticios (Gautier 1987; 
Moreno Nuño 1994), aínda que cómpre resalta-la presenza doutros elementos 
dentro da mostra, tais como Balanus, micromoluscos e caracois terrestres, 
asignábeis á categoría de intrusivos penecontemporáneos (Gautier, 1987; 
Moreno Nuño 1994). 

Cómpre tamén sublima-la preseza dalgúns restos de ictiofauna 
(vértebras, dentes e escamas) que poñen de manifesto o desenvolvemento 
dunha actividade de pesca, que resulta lóxica considerando o contexto 
xeográfico do xacemento. 

                                                 
2 As táboas citadas no texto inclúense no estudo específico que se pode consultar no CD adxunto desta 
memoria. 
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Podemos indicar que as mostras da UE 031 e UE 032 reflicten unha 
meirande importancia dos compoñentes de moluscos, supoñendo nas outras 
tres unha menor densidade que se traduce nunha meirande presenza de 
material inorgánico sedimentario (granitos), visible tamén na meirande 
importancia que semellan acada-las areas máis finas que se filtran e desbotan 
durante o proceso de cribado. 

A presenza doutros compoñentes, tanto orgánicos como inorgánicos, de 
orixe antrópica (cerámica, metal, restos óseos,...) non acada en ningún caso 
valores significativos, se ben este dato se atopa falseado (infravalorado) pola 
recuperación individualizada durante o proceso de escavación das pezas máis 
visíbeis desta natureza. 

A continuación preséntanse os resultados obtidos en cada unha das 
Unidades Estratigráficas indicadas. 

(c) Unidade Estratigráfica 031 

Neste nivel pode apreciarse o elevado grao de fragmentación da mostra, 
especialmente en relación co NR de mexillón (Mytilus sp.) e longueirón (Solen 
marginatus). En xeral obsérvase un equilibrio entre as especies de substrato 
rochoso e areoso, destacando principalmente o mexillón, longueirón e ameixa 
(Tapes decussatus), cunha menor presenza de ostra (Ostrea edulis) e bígaro 
(Littorina littorea). A presenza de Patella sp. pode considerarse de anecdótica. 
Tódalas especies citadas inclúense no grupo de restos produto da actividade 
alimenticia humana, agás Hinia reticulata e Chlamys sp., que se teñen que 
adscribir ao de restos intrusivos contemporáneos á formación do depósito 
(Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 

(d) Unidade Estratigráfica 032 

Nesta UE manténse o equilibrio entre moluscos de substrato areoso e rochoso, 
aínda que con lixeiros cambios na proporción das especies. De novo son o 
mexillón e mailo longueirón as especies máis representadas, cunha presenza 
secundaria de ameixa, bígaro e ostra, e anecdótica de Patella. Estas especies 
deben ser consideradas como restos alimenticios, fronte aos escasos intrusivos 
contemporáneos, representados por Hinia reticulata. 

Por outra banda, a mostra presenta un elevado grao de fragmentación 
que afecta especialmente ás especies cuxa cuncha é máis feble, incrementando 
a porcentaxe de NR das mesmas. 

(e) Unidade Estratigráfica 033 

A UE 033 presenta, no tocante á NMI, unha meirande importancia de moluscos 
vencellados con substratos areoso-fangosos, como ameixa e longueirón. O 
mexillón, bígaro e ostra representan un menor NMI, sendo compoñentes 
secundarios neste nivel. Como anecdótico, pola ausencia xeralizada da mesma 
neste xacemento, documéntase a presenza de Acanthocardia sp. Tódolos 
restos asígnanse ao grupo tafonómico que agrupa os procedentes da 
actividade alimenticia (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994). 



A meirande fraxilidade do mexillón e maila exfoliación producida nas 
valvas de ostra explican os altos valores no tocante á NR nestas dúas especies, 
moi superior ás restantes, que resultan moito máis resistentes. Por outra banda, 
este feito vén dificulta-la conservación e identificación de elementos 
diagnósticos que axuden ao cálculo do NMI, traducíndose en valores baixos, 
aínda que outros índices, coma o peso, suxiren tamén o predominio do 
mexillón. 

(f) Unidade Estratigráfica 034 

A mostra da UE 034 caracterízase de novo polo predominio praticamente 
absoluto de Mytilus, tanto en relación co mínimo de individuos como 
especialmente no tocante ao número de restos. Resulta de novo evidente que o 
elevado grao de fragmentación tanto do citado mexillón coma da ostra 
magnifica o NR dámbalasdúas especies, que se contrapón á presenza case 
anecdótica das outras presentes (ameixa, bígaro ou longueirón), con mínimos 
Estimadores de Abundancia. En calquer caso o predomino corresponde ás 
especies de substrato rochoso ou rochoso-fangoso. 

Tódalas especies, a excepción de Chlamys sp., deben ser consideradas 
coma o resultado da actividade alimenticia, é dicir, o grupo I de Gautier (1987; 
Moreno Nuño 1994). 

(g) Unidade Estratigráfica 038 

A UE 038 caracterízase por presentar unha alta preseza de longueirón (Solen), 
especialmente en canto a NMI se refire; sendo a segunda especie en 
importancia segundo este mesmo factor o mexillón (Mytilus). Ostrea supón unha 
importancia secundaria, alomenos en función do NMI, e o resto de especies 
teñen valores de carácter anecdótico. O NR, como é norma habitual, indica o 
elevado grao de fragmentación das especies con cuncha máis crebadiza, 
especialmente mexillón e ostra, pero tamén é o caso do longueirón. 

En relación coa zona de recolección da mesma, pode sinalarse, de 
forma xenérica, que existe un certo equilibrio entre substrato areoso e rochoso, 
pois se ben o NMI indica unha predominancia das especies procedentes do 
primeiro, non poden desestimarse os valores (especialmente tamén altos en 
canto ao Peso) das representativas dun substrato rochoso. 

Na táboa 17 recóllense os datos biométricos obtidos en exemplares 
procedentes do Foxo 01. Resulta evidente que o elevado grao de fragmentación 
da mostra ten reducido considerablemente a posibilidade de desenvolver esta 
fase do proceso analítico, limitándoo a un número mínimo de casos. 

Resultados Foxo 02 

No Foxo 02 tomáronse mostras das seguintes Unidades Estratigráficas nas que 
se documentou a presenza de restos de malacofauna (Ayán Vila 2005c; 2006a). 
Pódense identificar con tres pequenos depósitos que semellan reflectir 
verquidos ocasionais. 

• UENEI03054: pequeno depósito de cunchas de forma irregular en pranta. 
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• UENEI03057: pequeno depósito de cunchas de forma subcircular (70x80). 

• UENEI04004: pequeno depósito de cunchas contra a parede oeste do corte 
do Foxo e moi próximo ao perfil suroeste da sondaxe 01. Ten unhas 
dimensións de 1,14 m no seu eixo N-S e de 60 cm en sentido E-W. A meirande 
cantidade de cunchas apóiase na parede oeste do foxo e mailos restos están 
bastante espallados. Tamén se recuperou material cerámico, con presenza 
dalgunha produción púnica. 

Na táboa 16 preséntanse os datos iniciais obtidos tralo cribado e triado 
da mostra, indicando os pesos (en gramos) de cada un dos compoñentes que 
conformaban cada mostra.  

En primeiro termo, cómpre significar que a mostra da UE 057 é a que 
indubidablemente presenta unha composición caracterizada por unha meirande 
densidade de moluscos. Nas outras dúas, a presenza de material sedimentario 
é máis sobranceira, e incluso semella reflectirse nun meirande volume de areas 
filtradas e desbotadas durante o proceso de cribado. 

Ademáis das especies recolectadas cunha finalidade alimenticia, 
apréciase a presenza doutras, como Balanus ou os micromoluscos 
indeterminados, que deben ser consideradas intrusivas contemporáneas á 
formación do depósito (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994), seguramente 
chegando ao mesmo como acompañantes doutras recolectadas de forma 
intencional. 

Tamén se documenta a presenza de restos tanto de ictiofauna e 
macrofauna, algo común neste tipo de depósitos, máxime se temos en conta 
que as evidencias de macrofauna de meirande talla foron recuperadas de xeito 
individualizado durante a escavación e toma de mostras destas unidades 
estratigráficas. A ausencia doutros materiais, como cerámicos ou metálicos, que 
foran constatados nas mostras do Foxo 01, resposta ao mesmo proceso de 
recuperación individualizada durante o proceso de escavación. Estes aspectos, 
que teñen alterado a composición das mostras analisadas, deben ser tidos en 
consideración á hora de avalia-la composición do depósito tanto en relación cos 
elementos non orgánicos coma cos orgánicos (non só os restos óseos, senón 
que tamén cabe a posibilidade de que se teñan separado con anterioridade os 
carbóns vexetais de meirande talla). 

A continuación preséntanse os resultados específicos obtidos das 
análises das mostras procedentes de cada unha das Unidades Estratigráficas 
indicadas. 

(h) Unidade Estratigráfica 054 

Mexillón e ostra constitúen as especies principais deste nivel, presentando unha 
importancia secundaria outras de substrato areoso como longueirón e ameixa, 
en tanto que as restantes respostan a un carácter meramente anecdótico. Polo 
tanto, obsérvase unha meirande afluencia de recursos do substrato rochoso. En 
principio, todas se deben asignar á categoría de Restos Alimenticios (Gautier 
1987; Moreno Nuño 1994).  



(i) Unidade Estratigráfica 057 

Nesta UE o predominio corresponde ao mexillón (Mytilus) en tódolos 
Estimadores de Abundancia, seguido de longueirón (Solen) e bígaro (Littorina), 
en tanto que ameixa (Tapes) e ostra (Ostrea) son especies complementarias. 
Todas elas son consideradas como restos de alimentación, fronte a Hinia 
reticulata ou Chlamys sp., ámbalasdúas con presenza anecdótica, que deben 
interpretarse como evidencias de intrusivos contemporáneos á formación do 
depósito (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994). 

(j) Unidade Estratigráfica 004 

Na UE 004 predominan as especies de substrato rochoso como mexillón e 
ostra, presentando valores menores as de substrato areoso, ameixa e 
longueirón. Tódalas identificadas asígnanse á categoría de restos alimenticios. 

 Na seguiente Táboa ofrécense os valores biométricos que puideron 
obterse dos moluscos das distintas Unidades Estratigráficas do Foxo 02. De 
novo o número é moi limitado, reflexo do alto grao de fragmentación que 
presentan os restos recuperados. 

Valoración Xeral. 

As mostras analisadas proceden de dous tipos diferentes de depósito. En 
primeiro lugar, documéntase a presenza de varios niveis de deposición 
colmatando o Foxo 01, no que semella un proceso rápido. Durante a fase de 
escavación puidose constata-la existenza de diferentes puntos de deposición 
dende os que se conformaron ditos niveis, así coma o selado de varios deles 
mediante capas de cinza (Ayán 2005c). Do mesmo xeito, o elevado grao de 
fragmentación dos restos suxire a existenza de procesos postdeposicionais de 
orixe antrópica, como podería se-lo apisonamento para a consolidación do 
recheo do foxo. 

Sen embargo, a pesares de que semella tratarse dun proceso realizado 
nun breve prazo de tempo, se teñen atopado variacións na composición dos 
diferentes niveis, atendendo os valores das distintas especies representadas 
nos mesmos. Non obstante, en liñas xerais se pode falar dun aproveitamento do 
medio inmediato ao castro, representado por un sustrato rochoso e areoso-
fangoso. 

Por outra banda, no Foxo 02 téñense documentado varios depósitos 
aillados, de pequenas dimensións, que semellan respostar a vertidos 
ocasionais, quizais vencellados con fases de recolección-consumo diferentes. 

Para realizarmos unha valoración global dos resultados que vimos 
presentando de forma independente para cada Unidade Estratigráfica 
diferenciada, procedemos en primeiro lugar ao cálculo de dous índices (Moreno 
Nuño, 1994): 

• Índice de Constancia (IC): Probabilidade de atopar unha especie 
determinada. 

• Índice de Dominancia (ID): Indica a abundancia relativa dos taxóns na 
amostra (% do NMI). 
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O produto dámbolosdous índices indica a importancia real das diferentes 
especies na mostra (considerada coma un todo). 

Na seguiente táboa preséntanse os valores de NMI para cada unha das 
especies nos diferentes niveis, base para realiza-lo cálculo dos índices 
indicados que se presentan na táboa e gráfico posteriores. 

Conforme aos datos obtidos, podemos sinalar un aproveitamento dos 
recursos obtidos nas áreas máis inmediatas ao castro. Lembremos que, como 
xa sinalamos, o Castro Grande de Neixón identifícase cos castros de Tipo Litoral 
(Rodríguez e Fernández, 1996), cuxo radio de captación de recursos adoita ser 
inferior a 1 km do poboado. Neste caso, trátase tamén dun castro situado nun 
Fondo de Sistema de Ría, cunha plataforma rochosa e zonas de sustrato 
areoso-fangoso. 

Estas características vénse reflectidas na tendencia a aproveitar especies 
características dámbolosdous tipos de sustratos, cun predominio das de 
sustrato rochoso, principalmente mexillóns (Mytilus sp.), pero tamén con 
abundante presenza de restos de longueirón (Solen marginatus), representativo 
do sustrato areoso. 

Como complemento ás dúas especies predominantes, bígaros (Littorina 
littorea), ameixas (Tapes decusstus) e ostras (Ostrea edulis) inciden neste 
modelo de aproveitamento do entorno inmediato ao castro, conformando un 
complemento importante á dieta. En relación coas ostras, o poeta romano 
Marcial (Epigramas X, 37) fai referencia á calidade da procedente das costas 
galegas, e diversos documentos dos séculos XV-XVIII continúan incidindo neste 
aspecto, especialmente nas zonas de Abanqueiro e Rianxo da Ría de Arousa 
(Mejide Pardo, 1969). 

A presenza de Patella sp. (lapa) e Acanthocardia sp. (berberecho macho) 
resulta anecdótica no global do conxunto, xa que en ningún caso acadan 
porcentaxes significativas. No caso da lapa, a súa reducida presenza pode estar 
relacionada coa grande abundancia de mexillón, ao tratarse de especies que 
compiten por un mesmo espazo de hábitat. 

Como viñemos indicando ao longo do artigo, todas estas especies se 
identificarían con refugallos de restos alimenticios, conforme á clasificación 
tafonómica de Gautier (1987). Pola contra, outras como Hinia reticulata o 
Chlamys sp. semella lóxico que as consideremos evidencias de intrusións 
contemporáneas á formación do depósito, non só pola súa mínima presenza 
senón tamén polo seu nulo interés bromatolóxico. A súa recolección sería 
accidental durante os labores de marisqueo, chegando como acompañantes 
das anteriormente citadas. 

Os estudos realizados a partires de mostras recuperadas noutros 
xacementos de semellantes características e de fases ocupacionais de época 
prerromana, os patróns de aproveitamento dos moluscos suxiren un carácter de 
autoabastecemento, cun radio de recolección corto, basicamente limitado á 
zona máis inmediata ao castro (Rodríguez López, 1993; Vázquez Varela e 
Rodríguez López, 1997). Sen embargo, para podermos delimitar esta zona na 



actualidade, cómpre ter en conta a variación experimentada no nivel mariño; 
tendo en conta diferentes análises xeomorfolóxicas costeiras, tense calculado 
que arredor do cambio de Era (entendendo un período temporal máis amplo 
que abranguería varios séculos tanto anteriores como posteriores) o nivel do 
mar se situaría entre 1-2 m por debaixo do actual (Rodríguez López e Fernández 
Rodríguez, 1996). Por outra banda, tamén habería que ter moi presentes os 
procesos de colmatación dos fondos de Ría. No caso do entorno de Neixón, a 
superficie ocupada polo sustrato rochoso non sería moi diferente á actual, sen 
embargo a proporción do medio areoso-fangoso semella que sería maior. 

Outro aspecto de interés a ter en conta é o relativo ás modificacións de 
carácter climático, que provocan a desaparición dalgunhas especies ou 
aparición doutras novas. Así, durante o proceso de escavación neste xacemento 
recuperouse de forma selectiva un exemplar de púrpura (Thais haemastoma) 
(Fernández e Bejega, 2005), especie que na actualidade non se atopa 
representada no ecosistema mariño do noroeste, ao parecer, debido á menor 
temperatura da auga con respecto á de fases anteriores do Holoceno. 

Non contamos con datos previos referidos a análises de restos de faunas 
mariñas deste mesmo xacemento, se ben a súa existencia si ten sido 
constatada por un de nós (Fernández Rodríguez, 2000) ao proceder ao estudo 
dos restos óseos recuperados durante a campaña de 1975. Esa mostra de 
material malacolóxico foi cedida para a súa análise a C. Rodríguez López, se 
ben non temos noticia dos resultados obtidos. 

Á hora de establecer comparacións con outros xacementos próximos 
que presenten fases ocupacionais coetáneas, non cabe duda que o inmediato 
Castro Pequeno de Neixón debería se-lo primeiro punto de referencia. Durante 
as escavacións dos anos vinte do pasado século (Cuevillas e Bouza Brey, 1926-
7) documentouse a presenza de varias especies de moluscos, citándose como 
predominantes ostra, ameixa, berberecho e bígaro. Sen embargo, a aparente 
recollida selectiva do material, a ausencia dun estudo posterior do mesmo e a 
non conservación (alomenos até onde coñecemos) dos restos, impiden a 
realización de calquer comparativa que non sexa a simple certificación da 
existenza dunha prática habitual, por outra parte lóxica, de recolección de 
moluscos. 

Datos máis recentes, do que semella ser unha mesma mostra orixinal, 
revelan a presenza no Castro Pequeno de restos de lapas, ostras, bígaros, 
berberechos e navallas (Vázquez Varela, 1984; Vázquez Varela et al., 1993; 
Troncoso et al., 1995/96). Se ben se descoñece a procedencia exacta da 
amostra, podemos supoñer que foron recuperadas durante as intervencións 
efectuadas dende a Área de Arqueoloxía da Universidade de Santiago durante a 
década dos setenta do pasado século. O que non se coñeza a metodoloxía de 
mostraxe e tan só se realice unha simple indicación das especies que aparecen, 
imposibilita de novo calquera comparación máis alá da constatación da 
presenza das mesmas especies que nós tamén temos documentado. 

Máis interesantes, pola metodoloxía empregada, son os resultados 
ofrecidos no estudo das arqueomalacofaunas do cercano Castro de O Achadizo 
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(Rodríguez López 1992 e 1992a), posto que nos permite establecer tanto 
paralelismos como discordancias de indubidable interés. 

Na Táboa 29 recollémo-los valores relativos ao mínimo de individuos 
representados (debido á distorsión que o número de restos podería xerar en 
virtude dos distintos estados de fragmentación das mostras) das especies máis 
relevantes documentadas en ámbolosdous xacementos, agrupando os 
resultados dos diferentes mostraxes. En primeiro lugar cómpre sinalar que o 
castro de Achadizo presenta un meirande abano de especies presentes, 
especialmente procedentes de substrato areoso, fronte ao número máis 
reducido de Neixón. Desta forma, en tanto que en Neixón Tapes decussatus 
(ameixa fina) e Solen marginatus (longueirón) son as especies representativas 
do substrato areoso, en O Achadizo, ademáis destas mesmas, tense 
documentado a presenza de Dosinia exoleta, Venerupis rhomboides (ameixa 
rubia), Gari depressa (aroliña), Venerupis pullastra (ameixa babosa), Venus 
verrucosa (carneiro), Venus gallina (chirla) e Ensis ensis / Ensis siliqua (navalla), 
entre outras. Sen embargo, esta elevada variedade de especies acada unha 
representatividade escasa no volume global da mostra, con valores inferiores ao 
5% do total. 

Vai se-lo medio rochoso o que no castro d’O Achadizo adquira 
indubidablemente unha meirande importancia no tocante á explotación de 
moluscos se refire, coa presenza de tres especies principais: lapa (Patella sp.), 
bígaro (Littorina littorea) e mexillón (Mytilus sp.). Os seus valores semellantes no 
conxunto de mostras analisadas, lévanos a considerar que a súa distribución no 
medio rochoso do entorno do xacemento sería tamén bastante equilibrada. 

Pola contra, os resultados obtidos nas mostras do castro d’O Neixón 
indican o predominio dunha única especie de sustrato rochoso: o mexillón 
(Mytilus sp.). Aos bígaros (Littorina littorea) corresponden índices moito máis 
reducidos, en tanto que as lapas (Patella sp.) reflicten unha presenza 
anecdótica. 

Estas diferenzas nos resultados da análise dos moluscos recolectados en 
dous poboados relativamente cercanos resposta principalmente ao medio que 
os rodea. Mentres que n’O Neixón encontramos medios rochosos e areosos 
ocupando superficies significativas nas proximidades do xacemento, con augas 
pouco batidas ao estar no fondo da ría e nunha zona relativamente protexida, o 
castro d’O Achadizo se localiza nunha zona máis aberta e exposta. Sen 
embargo, nos dous casos, reflíctese un patrón no marisqueo centrado no medio 
costeiro máis inmediato, que ao presentar condicións diferentes teñen 
proporcionado especies distintas. 

5.4.3. Análises faunísticas 
Carlos Fernández Rodríguez (Universidade de León) 

Mostra Ósea e Metodoloxía de Análise. 

A amostra obxecto de análise, recuperada durante a campaña de intervención 
arqueolóxica do ano 2005 no Castro Grande de O Neixón, abrangue un total de 



260 restos de macromamíferos, todos eles procedentes de diferentes unidades 
estratigráficas documentadas no foxo 1 (tan só un limitado número de pezas, 
procedentes da UE 055 foron recuperadas no  foxo 2) que cingue polo SE a 
croa deste recinto castrexo (Sector 02). Porén, a súa orixe coincide coa dos 
materiais da campaña de 2004 que no seu momento xa foran motivo de análise 
(Fernández Rodríguez, 2005), se ben a serie daquela analisada era moito máis 
reducida (non acadando os 40 restos). 

Todo o material recuperado no foxo, a teor das evidencias de cultura 
material asociadas e das datas radiocarbónicas obtidas, pode datarse nun 
momento da Idade do Ferro situado entre os séculos IV-II a.C. Como xa 
sinalamos na nosa primeira análise da fauna deste xacemento, esta adscripción 
cronocultural confire un interés sobranceiro á mostra ósea obxecto de análise, 
tendo en conta a escasa información que aínda temos das actividades 
gandeiras e cinexéticas das comunidades castrexas do NW en época 
prerromana (Fernández Rodríguez, 1996, 2003; Fernández Rodríguez e Pérez 
Ortiz, 2007). 

O foxo, dacordo coas indicacións que se nos teñen dado e do que x ten 
sido en parte publicado (Ayán Vila et al., 2005a), foi recheo de xeito intencional 
mediante unha sucesión de verquidos, permitindo diferenciar varios niveis de 
concheiro (cuxo estudo, no que se refire ao seu compoñente malacolóxico, se 
desenvolve no capítulo 6 desta monografía), entre outros de distintas 
composicións (dende os que se identifican como verquedoiros cerámicos aos 
pratica ou totalmente estéreis dende unha perspectiva arqueolóxica, incluíndo 
algún dos mesmos materiais faunísticos). 

Atendendo ás referencias de procedencia do material obxecto de 
estudo, se teñen recuperado restos óseos de 16 Unidades Estratigráficas (UE) 
diferentes, se ben algunha das mesmas identificativa do mesmo nivel 
arqueolóxico, escavado en áreas ou cuadrículas diferentes, polo que para a 
presentación dos resultados se teñen agrupado ditas Unidades, dándolle a 
referencia dunha das mesmas. Tamén cómpre ter en conta que a denominación 
das UE da campaña de 2004 ten sido modificada na intervención de 2005, polo 
que consideramos convinte facer unha correlación entre as actuais e mailas 
reflctidas na análise da fauna da anterior campaña (Fernández Rodríguez, 
2005). 

Indicamos a continuación a relación de Unidades Estratigráficas para as 
que contamos con material óseo, reflectando algunha característica das 
mesmas (Ayán Vila, s.f.): 
• UE 008 (Cuadrícula UR 1325): Nivel máis recente de colmatación do foxo, 

con mistura de evidencias da capa vexetal superficial e anacos cerámicos 
do verquedoiro. 

• UE 023 (UR 1325): Caracterizado polas evidencias de queimado; inclúe 
algún material cerámico. 

• UE 027 (UR 1325): Constituído por grandes pedras entre as que se mistura 
sedimento. Sen evidencia de conchas. 
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• UE 030 (UR 1325): Ao igual que o anterior, caracterízase pola presenza de 
grandes pedras, se ben tamén se incluían evidencias esporádicas de 
malacofauna e algún metal. 

• UE 032 (UR 1325): Coincide coa UE 024 da mesma cuadrícula e maila UE 
031 (da UR 1225). Asemade, correspóndese coa UE 034 da campaña de 
2004 neste mesmo sector do foxo. Identifica o nivel de concheiro máis 
reciente no interior desta estrutura. 

• UE 033 (UR 1225 e 1325): Vencéllase asemade coa UE 025 da UR 1325 
(se ben non forneceu materiais óseos), e correspóndese coa UE 036 da 
campaña de 2004. Segundo nivel de conchas. 

• UE 034 (UR 1225): Coincide coa UE 026 (UR 1325) e maila UE 039 da 
escavación de 2004. 

• UE 036 (UR 1225 e 1325): Caracterizado pola presenza de grandes blocos 
de granito. 

• UE 038 (UR 1225 e 1325): Depósito con presenza de conchas e carbóns. 
• UE 039 (UR 1325): Localizada na zona N do foxo, sitúase por debaixo do 

segundo nivel de conchas. Ademáis dos restos óseos, deste nivel procede 
alomenos unha peza metálica (fíbula). 

• UE 045 (UR 1225 e 1325): Nivel base do foxo, situado sobre a rocha, 
formado por grandes blocos pétreos entre os que se misturan materiais 
orgánicos. 

• UE 055 (UR 1525): Correspóndese co alcumado foxo 2, é dicir, o tramo de 
foxo que limitaba o tramo oriental da croa e que se atopa separado do foxo 
1 por unha zona de acceso á mesma. Tamén sufriu un proceso rápido de 
recheo, fornecendo materiais que definen unha cronoloxía idéntica á 
sinalada para o foxo 1. A UE 055 identifícase cun depósito sen 
características especiais agás as edafolóxicas que permiten a súa 
diferenciación das supra e infraxacentes. 

Os restos recuperados durante a campaña de 2004 serán tomados en 
consideración á hora de realizarmos o novo estudo, para o cal serán engadidos 
(indicando o seu valor entre parénteses) en cada un dos apartados analíticos, 
entrando a formar parte dos cálculos de número mínimo de individuo e dos 
recontos globais. 

Para a identificación dos restos temos empregado basicamente a nosa 
propia colección comparativa de referencia. No caso da determinación 
específica entre ovella e cabra seguímo-los caracteres sinalados por Payne 
(1985) e Halstead et al. (2002) para as evidencias dentais, e Boessneck (1980) e 
Prummel e Frisch (1986) para o esqueleto postcraneal, incluíndose os non 
asignábeis a unha dámbalasdúas especies na categoría xenérica de ovicaprinos 
(Ovis/Capra). As marcas de carnicería foron clasificadas conforme aos traballos 
de Binford (1981) e Pérez Ripoll (1992). Polo que respecta á obtención de 
valores biométricos, seguímo-la proposta do Instituto de Paleontoloxía da 
Universidade de Münich, recolleita na obra de Driesch (1976). 

A determinación da idade calculouse en función dos estados de fusión 
epifisaria e aparición e desgaste da dentición definidos entre outros por Altuna 
(1980), Silver (1980) e Grant (1982). Para a valoración global das fases de 
sacrificio optamos por establecermos categorías que abranguen grupos de 
idade, minimizando deste xeito os erros que poden producirse ao tentar unha 



meirande precisión da idade real de morte. Para a estruturación en meses de 
ditas cohortes seguímo-la proposta de Liesau (1998). 

Ademáis dos macromamíferos, constatámo-la existenza dun significativo 
conxunto de pezas de ave que todavía no teñen sido identificadas a nivel 
específico e que, en consecuencia, non van ser incluídas neste traballo. Tan só, 
e coa finalidade de deixar unha primeira constancia da súa presenza, sinalar 
que se trata duns 50 restos procedentes de diferentes Unidades Estratigráficas, 
031, 032, 038 y 045, sendo grupo máis numeroso o recuperado na última das 
indicadas. Os restos non semellan corresponder cos de ningunha especie 
doméstica, e nos mesmos non se teñen constatado evidencias que nos suxiran 
algún tipo de manipulación antrópica. 

Resultados. 

Na Táboa 1 indicámo-la distribución dos materiais estudados dacordo á súa 
procedencia estratigráfica. En conxunto podemos resaltar que os non 
identificábeis supoñen algo máis da metade da serie (51,9%), se ben na súa 
maioría se trata de pezas de pequenas dimensións, non superando os 5 cm de 
lonxitude máxima praticamente o 95% dos mesmos, definíbeis como esquirlas 
de diferentes elementos anatómicos. Neste mesmo senso, resulta significativo o 
dado fornecido pola biomasa dos restos (véxase a Táboa 2), correspondendo 
aos identificados o 84% do total, fronte a tan só un 16% para os non 
identificábeis, que de media presentan un peso de 1,25 g por resto, incidindo 
novamente no maioritario pequeno tamaño dos mesmos. Ámbolosdous dados 
veñen reflecti-la inexistenza dunha selección apriorística durante o proceso de 
escavación, aspecto por outra banda parte confirmado polo procesado 
mediante criba (de luz de malla de 0,50 mm) da totalidade do sedimento 
extraído do foxo.  

Se considerámo-la adscrición dos non identificábeis en relación coas 
tallas dos exemplares de procedencia, o predomino corresponde ás especies 
de talla media (ovicaprinos, suídos, cánidos domésticos, etc.), aos que se 
asigna alomenos un 67% dos mesmos, non contando con evidencias que 
suxiran a súa asignación a especies máis pequenas (como lagomorfos, 
mustélidos, pequenos cánidos, etc.). Entre os restantes, a procedencia de 
alomenos outro 27% se ten vinculado a especies de talla grande (vacún 
basicamente). 

Do mesmo xeito que xa adiantamos na análise da fauna recuperada na 
campaña de 2004 (Fernández Rodríguez, 2005), cómpre facermos mención da  
presenza de marcas que poñen de manifesto a actuación de diferentes axentes 
sobre os restos. Entre as de orixe natural non biolóxica, destacan os 
vencellados coa circulación de auga, posiblemente durante o proceso de 
formación dos distintos niveis, abertos ao exterior e con estruturas permeabéis. 
Constátase este proceso pola presenza tanto de pulidos naturales (debido á 
inmobilización dos ósos entre os restantes compoñentes do concheiro), coma 
de exfoliación ou agretamento e perda de superficies corticais externas, ou 
disgregación dos compoñentes menos duros dalgunha peza dental; en 
definitiva, un estado de fraxilidade dos restos que favorece a súa fracturación 
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durante o proceso de recuperación. Non obstante, este axente non tivo -agás en 
casos aillados- unha excesiva incidencia no material analisado. 

Debemos tamén menciona-la existenza dunha serie de manchas en tres 
dos catro restos da UE 055 que, polas súas características, semellan ser 
produto dun proceso de oxidación, se ben non sabemos se xunto aos mesmos 
se recuperou algún material metálico. 

Entre os axentes biolóxicos, a actividade das raigames ten sido 
constatada pola presenza de vermiculacións (root marks) nalgunha peza, 
principalmente procedente das Unidades Estratigráficas máis próximas á 
superficie. Hai, asemade, algunha marca de carnívoro, se ben a súa escasez 
suxire un rápido enterramento dos restos. Tampouco as marcas de carnicería 
son abundantes no conxunto estudado, podendo deberse este feito a moi 
diversas causas (partes anatómicas representadas, perda por procesos 
postdeposicionais, enterramento de animais non procesados,…). Tamén é moi 
probable que a actividade humana quedase reflectida nun óso parcialmente 
queimado. 

Polo que se refire estrictamente aos restos identificados, estes son 
representativos dun total de cinco especies distintas, conforme se especifica na 
Táboa 2, na que se recollen os resultados en función da procedencia 
estratigráfica dos mesmos. Tamén se indican, entre parénteses, os valores 
correspondentes á campaña de 2004 (Fernández Rodríguez, 2005) que, como 
xa subliñamos, son tidos en consideración para o cálculo dos totais, do número 
mínimo de individuos e dos índices de presenza e peso relativos. 

Atopámo-las especies que constitúen a cabana gandeira típica dos 
poboados da Idade do Ferro, é dicir, os grupos de vacún, ovicaprino (estando 
representadas tanto ovellas coma cabras) e porcino, ás que se suma a presenza 
de restos dun cánido tamén doméstico. A ausencia de cabalo entre os 
domésticos e de especies silvestres que suxiran unha actividade cinexética é 
bastante habitual nas mostras faunísticas dos xacementos castrexos do NW, 
sendo especialmente habitual nos asentamentos do litoral atlántico (Fernández 
Rodríguez, 1996, 2003). 

Se avaliámo-la mostra atendendo o tipo de grupos tafonómicos 
presentes (Gautier, 1987), o primeiro, que inclúe os restos de desperdicios 
alimenticios, sería teoricamente o máis abundante, e no mesmo habería que 
incluír tódalas especies agás o único resto de can identificado (Canis familiaris), 
que debemos vencellar co grupo 3, ao que se asignan os esqueletos animais 
que non teñen sido obxecto de consumo alimenticio. 

O grupo 2, no que se inclúen os restos de manufacturas óseas, aparece 
representado por catro fragmentos de hasta de cérvido que, en principio, 
consideramos proceden da fabricación de obxectos con esta materia prima. Na 
Táboa 2, e seguindo os plantexamentos metodolóxicos de Clason (1972), ditos 
restos non se tiveron en conta para a realización de ningún cálculo, nin total nin 
parcial, se ben a súa presenza se indica, entre corchetes, nas UE 
correspondentes. 



O todavía moi limitado volume de restos no abonda para poder 
plantexarmos hipóteses de carácter xenérico referentes aos recursos cárnicos 
dos habitantes deste poboado durante a fase ocupacional reflectida nesta 
secuencia. Polo que imos presentar algúns dados referidos ás especies 
documentadas na análisise para, finalmente, facer unha valoración global dos 
resultados comparándoos cos de secuencias próximas, tanto no espazo coma 
no tempo. 

(k) Bos taurus 

Tendo en conta de forma conxunta os dados obtidos nas diferentes unidades 
de rexistro (considerando a aparente contemporaneidade dos recheos do foxo), 
ao gando vacún corresponden un total de 49 restos, o que supón algo menos 
do 34% do total dos identificados, sendo tan só superado polo grupo dos 
ovicaprinos. Non obstante, a biomasa destes restos, avaliando de maneira 
exclusiva aquelas especies que presentan un interés bromatolóxico (é dicir, 
excluíndo o can), supón máis do 75% do total, índice que indica a importancia 
do aporte cárnico desta especie (conforme á proposta de Kubasiewicz, 1956). 

As pezas identificadas non permitiron recoñecer en ningún caso o sexo dos 
exemplares de procedencia. Pola contra, si se poden avaliar de forma 
aproximada as idades de sacrificio das reses, asignándollas a cohortes ou 
grupos de idades, conforme se indica na seguiente táboa (os valores entre 
interrogantes indican estimacións baseadas na morfoloxía e estrutura ósea dos 
restos).  

 En relación coas idades de sacrificio sinaladas cómpre ter en conta a 
dificultade de asignar, nalgún caso, os restos a unha das categorías 
establecidas. Así, o exemplar xuvenil da UE 033 se sitúa na marxe entre este 
grupo e o dos subadultos (arredor dos 24 meses), en tanto que algún dos 
clasificados como adulto presenta unha idade que limita entre dito grupo e 
mailo dos subadultos (isto é, uns cinco anos). En todo caso, semella clara a 
preferencia do sacrificio do vacún nunha fase de idade xa avanzada, se ben sen 
ningún exemplar que teña acadado o estadio senil. Asemade, apreciamos algún 
caso, significativo, de mortes en fases previas, especialmente de xuvenís, o que 
vén reflectir un exclusivo aproveitamento cárnico. 

Tan só de tres elementos cuidemos obter dados biométricos de interés, que 
son os que se recollen nos seguientes cadros (en milímetros). 

(l) Ovis aries / Capra hircus 

Os restos de gando ovicabrún resultan os máis abundantes da mostra 
analisada, supoñendo o 38,6% do total, o que supón que o seu predominio 
fronte ao vacún é bastante limitado. A súa importancia diminúe 
considerablemente se temos en conta a biomasa dos seus restos, 
correspondéndolle neste caso unicamente o 18.5% do total calculado para as 
especies con interés bromatolóxico, sendo amplamente superada polo vacún. 

O elevado grao de fragmentación dos restos non facilita a asignación 
específica entre ovella (Ovis aries) e cabra (Capra hircus), exceptuando seis 
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pezas que si pudieron ser asignadas e das que corresponderon tres a cada 
unha das  especies indicadas. 

Por outra banda, un fragmento de pelve e outro dunha clavixa ósea de 
corna (ámbolosdous da UE 034) permiten recoñece-la presenza de, alomenos, 
unha femia, pertencendo a segunda das mesmas a un exemplar de cabra 
(Capra hircus). Asemade, tres restos conservan pegadss de procesado 
antrópico en forma de marcas de carnicería. Trátase dun hioides (UE 030), 
reflectando o proceso de despezado da lingua (Fotos 3 e 4); un fragmento de 
neurocráneo (UE 032), vencellado a un procesado primario, quizais durante a 
tarefa de esfolado; e, por último, as constatadas no proceso angular dunha 
mandíbula (UE 033), identificándose tamén co despezado desta parte do 
esqueleto. 

As idades de sacrificio, calculadas a partir dos estados de fusión das 
epífises e das erupcións e desgastes dentais se recollen na Táboa 6. 

En conxunto observamos un predominio dos exemplares sacrificados a 
idades subadultas, entre os 2 e 5 anos, non tendo documentado casos que 
superen a idade máxima referida (nalgún caso minoritario, a idade reflectida 
podería situarse no límite de ámbalasdúas cohortes). Tamén se constata o 
sacrificio dalgún exemplar infantil e, en meirande grao, xuvenil, o que supón una 
procura exclusiva do aproveitamento cárnico (supoñendo que as causas da 
morte non resposten a outros motivos). 

 Os dados biométricos de interés que teñen permitido obter algún dos 
restos de ovicaprino (dúas mandíbulas, un terceiro molar inferior e dúas clavixas 
óseas de corna, unha de Capra) recóllense nos seguintes cadros (en 
milímetros), sen que sexa destacábel ningún aspecto dos mesmos (para as 
medidas da mandíbula de Ovis da campaña de 2004 nos remitimos á 
publicación xa citada na que se recolle ese estudo analítico). 

(m) Sus domesticus 

O gando porcino, como adoita acontecer neste tipo de xacementos, aparece en 
menor proporción có vacún e mailo ovicaprino. Nesta ocasión os seus restos 
acadan algo máis do 20% do total, supoñendo a súa biomasa tan só o 6.3% da 
calculada entre as especies con finalidade alimenticia. Sen embargo, na mostra 
estudada cómpre destaca-lo elevado número de restos craneais, e máis en 
concreto, de pezas dentais, fronte ao baixo índice de elementos do esqueleto 
postcraneal; sen que saibamos a que pode deberse tal feito, que non ten 
afectado de igual xeito ás outras especies recoñecidas. 

As diferentes partes anatómicas de gando porcino identificadas 
indícanse na Táboa 7. Maioritariamente os restos óseos de suído se 
recuperaron nos dous primeiros niveis de concheiro (UE 032 y UE 033), nos que 
xa se tiña rexistrado esta especie na campaña de 2004, sendo a súa presenza 
nos restantes ou ben nula ou anecdótica. 

En función das dimensións dos restos, optamos por considerarmos que 
todos proceden da especie doméstica (Sus domesticus), sen que ningunha 
característica suxira a presenza de pezas de xabaríns (Sus scrofa). Tan só un 



segundo incisivo inferior (UE 033) acada unhas dimensións que poderían 
considerarse máis destacadas do habitual, se ben o desgaste da antedita peza 
indica a súa pertenza a un individuo adulto que ben podería ter correspondido a 
un doméstico. 

A presenza dun importante número de caninos fai posíbel inferi-lo 
predominio de machos, constatándose alomenos un total de catro (un na UE 
032, dous na UE 033 e outro na UE 038) fronte a unha única femia (na UE 032). 

 A determinación da idade de sacrificio (Táboa 8), calculada principalmente 
polo estado de erupción e desgaste dos dentes, revela unha preferencia polos 
exemplares que non superan os 30 meses de idade, se ben non resulta en 
moitos casos doada a asignación a un grupo de idade concreto, especialmente 
en torno ao límite dos 24 meses, que é onde debemos situa-lo meirande índice 
de sacrificios. Este feito, sen embargo, non impide o aparente sacrificio de 
exemplares moito máis xoves, como na UE 032 onde se ten constatado a 
presenza de restos dun pequeno leitón; proceso non moi habitual no ámbito da 
cultura castrexa do NW a teor dos dados manexados até a data. 

A información biométrica obtida resulta moi escasa, reflectindo tanto o 
estado de fragmentación dos restos como a importante presenza de exemplares 
mortos en idades todavía non adultas. O valor que presenta máis interés é o 
vencellado co astrágalo da UE 045, cuxa lonxitude máxima lateral indica a súa 
pertenenza a un exemplar cunha altura na cruz de 58 cm aproximadamente, 
dacordo co factor proposto por Teichert (1969).  

Partindo de que esta peza proceda dun exemplar adulto, o que non está 
en absoluto totalmente confirmado, esta pequena talla non nos sorprende se 
nos atenemos ao ámbito tanto xeográfico coma cronolóxico ao que 
corresponde a mostra obxecto de estudo, situándose moi próxima ao límite 
mínimo das alturas do porcino da Idade do Ferro no NW, e coincidente co 
marco global de pequenas dimensións do gando doméstico dos poboados 
castrexos prerromanos. Conforme puxemos de manifesto en traballos 
precedentes (Fernández Rodríguez, 2003), os valores do porcino se situaban 
entre 59 e 63.5 cm, véndose agora novamente rebaixados, se ben de forma 
mínima, por este exemplar do Castro Grande d’O Neixón. 

(n) Canis familiaris 

Durante a campaña de 2005 tan só se recuperou un resto de can, procedente 
da UE 032, isto é, a mesma orixe estratigráfica (o primeiro nivel importante de 
concheiro) que os nove elementos de cánido doméstico exhumados durante a 
campaña de 2004. Neste caso trátase dunha costela (táboa 9) que non plantexa 
ningún problema no tocante á súa asignación ao mesmo exemplar de cánido 
representado polos restantes elementos óseos deste mesmo nivel. 

 Ao abordarmos a análise dos materiais da campaña de 2004, indicabámo-
la posibilidade de que se tratase dun exemplar soterrado no concheiro, xa que 
ningún aspecto nos suxería o seu posible consumo (Fernández 2005: 239). Se 
ben seguimos mantendo esta última hipótese, referente ao nulo interés 
bromatolóxico desta especie, é indubidábel que a non aparición do resto do 
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esqueleto a pesares da escavación de todo este sector do foxo nos ten que 
levar a modifica-lo noso plantexamento orixinal. 

 Neste senso, consideramos que o rápido proceso de recheo desta 
estrutura ten podido realizarse con materiais procedentes doutros puntos do 
entorno, puidendo para isto empregarse depósitos de conchas xa preexistentes, 
o que suporía unha deposición secundaria dos mesmos e quizabes tan só 
parcial en canto ao seu volume orixinal. Este feito podería explica-la presenza de 
só unha parte do esqueleto (coincidente aproximadamente coa cintura pelviana) 
nesta nova área de basureiro. Non obstante, e en función dos dados con que na 
actualidade contamos, debemos recoñece-la imposibilidade de acadar unha 
explicación que non plantexe discusión. 

 Para unha análise máis detallada destes restos de cánido, remitimos á 
análise dos materiais da campaña de 2004 (Fernández Rodríguez 2005: 239-
41). 

Outras evidencias: Manufacturas óseas. 

A mostra estudada inclúe catro fragmentos de hasta de cérvido que cremos 
reflicten a prática dun proceso de elaboración e uso de obxectos con esta 
materia prima, como xa se documentou na campaña de 2004 grazas á 
recuperación dun enmangue (Fernández Rodríguez 2005: 241-2, fig. 2, fot. 1). 
Lembremos que non resulta en absoluto excepcional esta prática no ámbito das 
comunidades castrexas, como de feito temos constatado a partir das evidencias 
recuperadas nun amplo número de xacementos (Fernández e Caamaño 1996; 
Fernández Rodríguez 2000). 

 Dúas destas catro pezas, as procedentes das UE 023 e 034, non 
presentan evidencias de actuación antrópica (Figura 5). A primeira, duns 35 mm 
de lonxitude máxima e con signos de roturas recentes, identifica con parte de la 
superficie cortical dunha luchadera, sen marcas de corte intencional nin de 
pulimentado. A segunda é unha punta dun candil, duns 57 mm de lonxitude 
máxima, que ten a súa superficie pulida e algunha pequena incisión, se ben 
todo isto semella ser reflexo de procesos naturais. 

 Sen embargo os outros dous fragmentos, ámbolosdous recuperados na 
UE 032, e identificábeis coa superficie cortical externa dunha luchadera, a 
pesares de apresentar numerosas roturas, corresponden á parte dun mesmo 
obxecto manufacturado (Foto 6). As evidencias de baldeirado do tecido 
esponxoso interior e maila conservación dalgún sector dos bordos orixinais, que 
está rebaixado mediante pulimentado de forma tencional, nos suxiren a súa 
pertenza a unha peza cilíndrica, identificábel cun enmangue. A todo isto cómpre 
engadi-la presenza de manchas de óxido nas dúas pezas (tanto ao interior 
coma, nunha delas, ao exterior) que ben puidese se-lo froito da descomposición 
do propio obxecto enmangado. 

Como xa indicamos antes, deste mesmo xacemento procede unha peza 
elaborada nesta mesma materia prima (Fernández Rodríguez, 2005), que se 
identificou tipoloxicamente cun enmangue. Ademáis, a manufactura deste tipo 
de elementos en materias duras de orixe animal parece ter sido bastante 



habitual no ámbito da cultura castrexa do NW, utilizándose de forma maioritaria 
a hasta de cervo como materia prima preferente para a súa elaboración, 
aspecto tambén constatábel noutras áreas xeográficas próximas, como Asturias 
(Liesau e García 2002) ou a Meseta (Liesau e García 1988). 

Consideracións Xerais. 

Resulta indubidábel o incremento que se ten producido no volume de restos de 
macromamíferos do Castro Grande d’O Neixón como resultado da intervención 
arqueolóxica de 2005 fronte á do ano previo, se ben aínda resulta insuficiente 
para obter unhas conclusións ben fundadas en relación co aproveitamento dos 
recursos cárnicos por parte dos habitantes deste poboado castrexo do litoral 
atlántico. 

 En conxunto podemos apreciar unha semellanza bastante marcada coas 
características xerais establecidas a partir doutros xacementos castrexos 
(Fernández Rodríguez, 2003; Fernández Rodríguez e Pérez Ortiz, 2007; 
ámbolosdous con referencias), principalmente no que se refire ao predominio 
das especies domésticas, que neste caso chega ao seu máximo extremo, posto 
que as únicas evidencias de silvestres se identifican con algúns anacos de hasta 
de cervo que, en principio, non aseguran o desenvolvemento dunha prática 
cinexética. 

 Asemade, a ordenación en importancia do gando doméstico é coincidente 
coa constatada noutros xacementos: os ovicaprinos constitúen o grupo máis 
abundante, se ben o vacún fornece un meirande volume de carne, en tanto que 
os suídos ocupan o terceiro lugar en importancia en cualqueira dos valores 
indicados. A alternancia existente entre ámbolosdous dos primeiros grupos 
citados, en función do índice considerado, agocha a importancia real 
dámbalasdúas cabanas gandeiras na dieta cotiá, sendo quizabes máis habitual 
o aproveitamento de ovellas e cabras cunha finalidade exclusivamente cárnica. 

 As idades de sacrificio do gando axeitánse tamén aos padróns xa 
constatados. O vacún manténse decote até idades que, como mínimo, se 
establecen entre os 4-5 anos, o que non impide a presenza de exemplares máis 
xoves. O ovicaprino presenta a súa fase principal de sacrificio cara aos  24 
meses, quizabes, como xa temos suxeridos en traballos precedentes, cando o 
reemplazo do rabaño está asegurado; isto non obsta para que se consuman 
exemplares moito máis xoves, quizais machos dos que se procura un exclusivo 
aporte cárnico. Finalmente, o porcino tamén é maioritariamente sacrificado 
arredor dos 24 meses, cando probabelmente se acada a súa relación óptima 
entre magro e graxa; non obstante, tamén se constata, malia que de forma 
minoritaria, a presenza de exemplares moi xoves, aspecto que aparece 
normalmente vencellado no NW a fases posteriores, xa romanizadas, e en 
asentamentos de nova creación, nos que se atopan establecidas as elites 
sociais. 

 Dende unha perspectiva xeral, os resultados son bastante semellantes aos 
obtidos nos niveles prerromanos do cercano castro d’O Achadizo (Cabo de 
Cruz, Boiro) (Fernández Rodríguez, 2001), cun proceso ocupacional que en 
determinados niveis e dende un punto de vista alomenos radiométrico (Rubinos 
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et al., 1999) resulta paralelo cos materiais de recheo do foxo do Castro Grande 
d’O Neixón. Se ben algunha diferenza en principio puidese semellar parecer 
significativa (coma o meirande índice acadado polo vacún n’O Neixón), é 
probábel que estea en relación co volume da mostra analisada neste 
xacemento, sendo susceptíbel de modificarse cando contemos cun meirande 
número de materiais. 

 En definitiva, o conxunto estudado contribúe á definición das 
características relativas á dieta alimenticia de tipo cárnico nos poboados litorais 
castrexos da Idade do Ferro, pero aínda non abonda para tencionar establece-
los padróns específicos, gandeiros e quizabes tamén cinexéticos, praticados 
durante a ocupación prerromana do Castro Grande d’O Neixón. 

5.4.4. Análises antracolóxicas 

María Martín Seijo (Departamento de Historia I, USC) 

Introdución á antracoloxía 

A antracoloxía é unha disciplina arqueolóxica que se integra na área de 
coñecemento da arqueobotánica, baséase na análise dos carbóns de orixe 
arqueolóxica, aínda que tamén existe a posibilidade de estudar carbóns doutras 
procedencias como incendios naturais, depósitos lacustres, turbeiras, etc 
(Marchesini e Arobba 2003). A presenza de madeira e carbón nos xacementos 
arqueolóxicos está estreitamente ligada á actividade humana, en relación con 
procesos naturais (ramas, restos de poda, etc) que acompañan a ocupación de 
determinadas zonas, nestes casos estos restos localízanse en depósitos non 
antropizados con presenza de prantas enteiras ou partes destas. Sen embargo, 
o repertorio lígneo máis frecuente nos asentamentos humanos procede de 
manufacturas e particulamente de restos estruturais de edificacións, de 
mobiliario doméstico ou de obxectos de uso persoal. Os carbóns proceden 
xeralmente da combustión do leño utilizado como combustible dos fogares 
domésticos, en fornos cerámicos ou metalúrxicos, ou de uso ritual. 

Na formación da mostra existen factores físicos e culturais que inciden na 
diferente preservación deste tipo de evidencias arqueolóxicas. O carbón 
fórmase a partir da descomposición da madeira cando é queimada en ausencia 
de osíxeno, é posible distinguir diferentes estados que se corresponden coas 
diferentes temperaturas ás que é sometida a madeira. A carbonización causa 
toda unha serie de cambios nas propiedades físicas da madeira que axudan a 
determinar as diferentes especies como son a decoloración, a reducción de 
masa e a contracción dos tecidos. Os carbóns localizados en contextos 
arqueolóxicos están afectados por problemas tafonómicos que poden afectar á 
representatividade das diferentes especies (Piqué 1999), como o proceso de 
combustión (duración e interrumpción da combustión, tipo de estructura) e as 
características físico-químicas da madeira (densidade, dureza, compoñentes 
químicos). Son producto da actividade humana e polo tanto froito dunha 
selección das especies leñosas existentes nas inmediacións do xacemento. 



Unha visión máis ampla da vexetación do entorno e das súas transformacións 
ao longo do tempo debe de ser obtida a partir da análise polínica. 

A conservación deste tipo de materiais orgánicos pode ser directa ou 
indirecta. A primeira é a máis frecuente e implica a conservación da madeira ou 
carbón no contexto arqueolóxico, mentres que a indirecta sería a partir dunha 
impronta sobre unha matriz arxilosa ou doutro material á que a materia orgánica 
se adheríu antes de descompoñerse.  As formas máis habituais de conservación 
directa  no rexistro arqueolóxico son a carbonización, a conservación en 
ambiente húmido, a mineralización e a deshidratación. 

Metodoloxía 

A análise antracolóxica permite unha identificación das especies vexetais ás que 
pertencen aos carbóns localizados nun xacemento, en base a criterios 
anatómicos e biométricos. Este método non é destructivo nin require de ningún 
tipo de tratamento químico do carbón, polo que pode ser utilizado 
posteriormente para a realización de datacións radiocarbónicas. O obxecto de 
análise antracolóxica ou xilolóxica é o leño ou xilema que constitúe a estrutura 
secundaria caracterizada por unha arquitectura microscópica ben definida e 
diversa segundo a pranta da que provén. Gracias ás paredes extremadamente 
resistentes (lignificadas) que caracterizan a gran masa de células que 
compoñen o leño (traqueidas, vasos, fibras, etc) e que son visibles e 
identificables a pesar de estar os tecidos carbonizados. 

O carbón observouse nun microscopio de luz a reflexión Olympus CX-40 
con obxectivos 20x, 40x, 100x, 200x e 400x do Departamento de Historia I da 
Universidade de Santiago de Compostela. Para a determinación realízanse 
diferentes cortes ao carbón buscando os tres planos anatómicos da madeira: 
transversal, lonxitudinal tanxencial e lonxitudinal radial. Unha vez observadas as 
características anatómicas compárase cunha colección actual de referencia 
e/ou coa bibliografía especializada para realizar a súa identificación, 
fundamentalmente os atlas de anatomía de madeira de F.H. Schweingruber 
(1978, 1990), J.G. Hather (2000), García et alii (2003), e co atlas anatómico de 
carbóns actuais e arqueolóxicos de Vernet et alii (2001).  

Análise bioxeográfica 

O xacemento do Castro de Neixón está na rexión bioxeográfica atlántica ou 
eurosiberiana da Península Ibérica dentro do piso bioclimático colino ou basal 
(termotépedo). A rexión eurosiberiana ou atlántica da Península Ibérica 
caracterízase pola presenza de bosques caducifolios, sendo o xénero Quercus 
o predominante en toda a zona, dende a súa expansión fai uns 10.000 anos 
(Carrión 2003), as especies máis habituais o carballo (Quercus robur) e o 
cerqueiro (Quercus pyrenaica). No piso colino a vexetación potencial está 
formada por bosques planocaducifolios e perennifolios relícticos (Costa et al. 
2001): formacións con carballos como especie predominante, bosques mixtos 
formados por freixos, tilos, olmeiros, salgueiros, cancereixos e aciñeirais con 
loureiros. A carballeira acidófila con xilbardeira (Rusco aculeati-Quercetum 
roboris) é característica do occidente galego (Rigueiro 2003), no sector galaico-
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portugués, preferentemente nos pisos colino e montano (termotépedo e 
mesotépedos). Neste sector, o bidueiro non é unha das especies máis 
frecuentes, localizándose nos vales.  

A influencia mediterránea é notable, aparecendo especies como o loureiro 
(Laurus nobilis), o érbedo (Arbutus unedo), a rubia (Rubia peregrina), o trobisco 
(Daphne gnidium), a xesta mansa (Osyris alba) o a xilbardeira (Ruscus 
aculeatus). Nas zonas máis baixas nos vales dos ríos incorpórase a sobreira 
(Quercus suber), na subasociación quercetosum suberis. Nas ribeiras dos 
cursos de auga as ripisilvas ou bosques de ribeira a especie máis representada 
son os ameneiros (Alnus glutinosa), neste sector son tamén frecuentes o 
sanguiño (Frangula alnus), o salgueiro común (Salix atrocinerea) e o sabugueiro 
(Sambucus nigra). No estrato herbáceo, de cobertura elevada, abundan os 
xeófitos, moitos fieitos entre eles. 

A vexetación actual no xacemento e os seus arredores está moi alterada e é 
predominantemente produto da repoboación con especies foráneas, como 
Pinus pinaster, e arbustos relacionados coa degradación da cuberta arbustiva, 
heliófilas e colonizadoras como Genista sp., Ulex europaeus, Rubus sp., Hedera 
helix, e herbáceas. 

Material analizado e resultados 

O conxunto de mostras de carbón analizadas foron documentadas no sector 02 
durante as campañas de escavación dos anos 2005 e 2006, en dous contextos 
estratigráficos e cronolóxicos ben definidos e coetáneos, correspondentes á 
Fase II da Cultura Castrexa, entre os séculos IV-II a.C. 

• Recheo do interior de dous foxos que definen a entrada SE do recinto (Foxo 
01 e 02). Entre os depósitos destaca un concheiro no Foxo 01, con depósitos 
de recheo ós que se vinculan a maior parte dos carbóns analizados. 

• Foxas de almacenamento practicadas no xabre e vencelladas coa entrada 
SE ao recinto superior do Castro Grande. 

Ademais dos fragmentos de carbón recuperados nestas estruturas 
arqueolóxicas, analizouse tamén unha peza de madeira mineralizada 
recuperada do interior dun regatón de bronce (PZNEI04/J001) recuperado no 
recheo do foxo 02 na campaña de 2006. Esta peza apareceu en relación cunha 
fíbula de longo travesaño sen espira nun contexto dos séculos IV-II a. C. 

O bó estado de conservación da madeira permitiu a identificación da 
mesmo mediante a realización de dous cortes cunha coitela. Estes cortes 
facilitaron a observación dos diferentes caracteres anatómicos no plano 
transversal e do lonxitudinal tanxencial, o que permitiu determinar que o 
fragmento analizado se correspondía cun pequeno anaco de madeira de 
carballo (Quercus sp. caducifolio). O traballo da madeira desta especie é 
habitual dende a Prehistoria en toda Europa, en primeiro lugar porque é 
abundante no entorno dende a expansión de Quercus a partir do 10.000 BP co 
óptimo climático e ademais polas propias características desta madeira, moi 
resistente, que admite ben o pulimento, etc. Existen referencias a fragmentos de 
madeira de carballo con sinais de ter sido traballados no castro de Cortegada 



(Silleda, Pontevedra), Castrovite (A Estrada, Pontevedra), Navás (Nigrán, 
Pontevedra) e Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). 

A conservación de pequenos fragmentos, ben de madeira mineralizada, 
ben de carbón con evidencias de ter sido traballadas permite obter datos 
referentes á utilización de determinadas especies para a confección de 
artefactos en madeira, polo que permite contrastar a existencia dunha selección 
de determinados taxóns polas súas cualidades, fundamentalmente a 
flexibilidade, a tenacidade, a resistencia á putrefacción, etc. No Noroeste aínda 
non temos moitas referencias pero si podemos observar algunhas 
características xerais como a utilización de Corylus avellana cando é preciso que 
o artefacto realizado sexa flexible ou de Quercus sp. caducifolio cando o que se 
pretende é obter un obxecto tenaz e resistente. 

Con respecto ás mostras de carbón analizadas, éstas foron recollidas 
individualmente a man durante a campaña de escavación. Este método de 
recollida é o máis habitual nas intervencións arqueolóxicas pero sen embargo 
condiciona os resultados das analíticas arqueobotánicas, xa que existe unha 
selección en campo unicamente dos carbóns de maiores dimensións, 
excluíndose da mostraxe os fragmentos menores. Isto provoca unha 
sobrerrepresentación de especies arbóreas fronte ás arbustivas, ou daquelas 
especies que producen uns carbóns de maiores dimensións ou que son máis 
resistentes á fragmentación. Condiciona tamén a recollida daqueles carbóns 
mellor conservados, fronte a aqueles que aparecen dispersos no xacemento, 
máis rodados e pequenos, pero que ofrecen unha gran variabilidade de 
especies xa que representan ás diferentes especies leñosas explotadas durante 
a ocupación do asentamento. 

Neste senso, son moi interesantes os carbóns recuperados do foxo, polas 
peculiares características deposicionais dos sedimentos que colmatan desta 
estrutura, xa que ademáis de ser un elemento delimitador do poboado 
convírtese co tempo nun lugar no que son depositados os residuos producidos 
polas actividades produtivas dos habitantes do castro. A interpretación dos 
diferentes depósitos de recheo do foxo como unha colmatación intencional e 
rápida do mesmo poderían estar determinando tamén a escasa variabilidade da 
mostra por representar unha secuencia temporal limitada e polo tanto os 
residuos da combustión dun período de tempo limitado.  

A partir da análise antracolóxica dos carbóns recuperados durante as 
campañas dos anos 2005 e 2006 identificáronse un número moi limitado de 
taxóns, catro en total, aínda que están representadas especies tanto do estrato 
arbóreo como do arbustivo: Quercus sp caducifolio e cf. Castanea sativa 
correspondentes co estrato arbóreo, e Fabaceae e Maloideae co estrato 
arbustivo.  
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En xeral analizáronse entre 1 e 27 fragmentos por unidade estratigráfica, 
unicamente da UE038 puidéronse estudiar unha cantidade representativa de 
fragmentos, 50 en total. A UE038 era un depósito de terra marrón escura, de 
compactación baixa, con cunchas de ameixa e navalla, pedras de xisto e 
abundantes carbóns que recheaba o Foxo 01. A pesar da baixa cantidade de 
efectivos analizados son significativas as asociacións de especies como Quercus 
sp. caducifolio con Fabaceae e Maloideae, algo habitual en xacementos da Idade 
do Ferro nos que as secuencias antracolóxicas amosan a combinación recorrente 
entre madeiras de árbores e arbustos, unha tendencia que se repite especialmente 
en relación entre Quercus sp caducifolio e Fabaceae. 

A aparición conxunta de Fabaceae e Quercus sp. caducifolio ben sendo 
constatada en diversas análises antracolóxicas realizadas no Norte de Portugal e 
en Galicia, dende o Calcolítico á Idade do Ferro (Figueiral e Bettencourt, 2004). 
Esta combinación de especies ten sido relacionada coa importante presenza de 
Quercus sp. caducifolio, especie dominante nas secuencias polínicas da 
Prehistoria e Protohistoria do Noroeste, e cunha extensión das fabáceas que 
podería ser un efecto colateral da limpeza do bosque, xa que o terreo limpado e/ou 
abandoado é rapidamente colonizado por arbustos pioneiros, que protexen os 
solos da erosión, e fixan coas súas raíces o nitróxeno á terra favorecendo a 
recuperación do bosque.  

Un dos problemas no momento de aborda-lo estudo da extensión das 
fabáceas é que son especies entomófilas e non producen moito pole polo que 
están infrarrepresentadas na secuencia polínica. As fabáceas foron probablemente 
utilizadas como fonte de combustible, forraxe, cama para os animais e como 
fertilizante para a agricultura e incluso como material constructivo. Figueiral e 
Bettencourt (2004) sinalan que a importancia de Quercus sp. caducifolio e 
Fabaceae no rexistro antracolóxico está relacionado coa importante presenza 
desta especie nos arredores dos asentamentos e cunha xestión dos recursos 
leñosos comparable entre diferentes comunidades que utilizan unha variedade 
semellante de combustibles. 

A determinación antracolóxica de castiñeiro conleva certas dificultades xa que 
a estructura anatómica de Castanea sativa e a de Quercus sp. caducifolio é 
totalmente similar, a excepción dos radios, mentres que Quercus presenta uns 
radios uniseriados e outros multiseriados que poden chegar a medir incluso varios 
milímetros de altura. No castiñeiro só aparecen radios uniseriados e 
ocasionalmente aparecen bi ou triseriados aínda que non é habitual. A 
determinación de Castanea é complicada no caso de que o fragmento analizado 
sexa de pequenas dimensións, xa que un fragmento interradial de Quercus 
presentaría a súa mesma morfoloxía. No caso do Castro de Neixón analizáronse 15 
fragmentos de entre 0’5 e 1 cm, con aristas vivas e fracturas recentes polo que 
probablemente todos formaran parte dun único fragmento, en tódolos casos 
analizados os radios son uniseriados polo que moi probablemente todos estes 
fragmentos se correspondan con Castanea. 
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Paisaxe e xestión do entorno 

A partir da análise antracolóxica podemos obter unha imaxe parcial da vexetación 
que rodeaba o asentamento do Castro Grande de Neixón, os restos antracolóxicos 
son restos antrópicos e non naturais, o que provoca a existenza dunha distorsión 
na imaxe que ofrecen da paisaxe no pasado, xa que aparecen só representadas as 
especies arbóreas e arbustivas que foron explotadas polos habitantes dos 
asentamentos para obter combustibles ou ben para confeccionar estructuras e 
artefactos en madeira, son froito, polo tanto, dunha selección previa das especies.  

As análises polínicas para o período Subatlántico en Galicia sinalan como 
taxón arbóreo mellor representado o Quercus, e a relación entre pole arbóreo e 
non arbóreo presenta varias oscilacións ao longo deste período, determinadas 
pola caída do pole arbóreo, que se producen entre o 2685-2605 BP, o 2590-2450 
BP e o 2380-2070 BP, tendo lugar un forte descenso cara o 1510 BP. Estas 
pulsacións non tiveron a mesma intensidade en todo o territorio (Aira 1996). As 
modificacións na cuberta vexetal pódense deber en liñas xerais a dous tipos de 
factores: climáticos debidos a presións naturais, ou humanos provocadas pola 
acción do home sobre o medio. Precisamente as primeiras accións do home sobre 
o entorno vexetal estarían vinculadas directamente co uso do lume como 
deforestador e fertilizador de terras que posteriormente serían dedicadas a 
actividades agrícolas e gandeiras (Figueiral 1994). 

Os resultados da análise amosan unha clara preferencia pola madeira de 
carballo, sendo problablemente Quercus sp caducifolio tamén a especie máis 
abundante no entorno, aínda que ten unha importante representación o estrato 
arbustivo, coas fabáceas e as maloideas. A familia das Maloideae agrupa a varios 
taxóns que non poden ser diferenciados en base á súa estrutura anatómica, 
xeralmente no Noroeste correspóndense con Sorbus-Crataegus: o capudre 
(Sorbus aucuparia), a sorveira (Sorbus torminalis), a raña (Sorbus aria), ou o espiño 
albar (Crataegus monogyna). Estes arbustos aparecen asociados a formacións 
degradadas de caducifolios, nas zonas marxinais ou nos claros. O uso deste taxón 
é determinado de forma recorrente nas análises antracolóxicas realizadas tanto en 
xacementos da Idade do Ferro como en periodos anteriores, asociado 
normalmente coas fabáceas e o carballo. A das fabáceas é unha das familias máis 
amplas do reino vexetal, aínda que os restos leñosos que habitualmente son 
determinados carbonizados nos xacementos do Noroeste peninsular 
correspóndense con xestas e piornos (Cytisus sp, Genista sp, Osyris sp.) e toxos 
(Ulex sp), plantas heliófilas e colonizadoras que ocupan principalmente zonas 
degradadas de bosque, ben afectadas pola existenza de incendios puntuais, ben 
pola degradación provocada pola actividade gandeira. 

Castanea sativa é unha especie arbórea autóctona pero cunha presencia moi 
importante cara o cambio de era debido ás prácticas de silvicultura romana que 
favorecen a súa extensión mediante o cultivo desta árbore para a explotación do 
seu froito e da súa madeira. A presenza desta especie está constatada en 
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xacementos da Idade do Ferro do Noroeste en diversas secuencias polínicas (Aira 
e Saá 1989). O seu cultivo foi favorecido por gregos e romanos a escala europea e 
tivo un importante desenvolvemento durante a Idade Media cando o seu cultivo 
estaba dirixido á obtención do seu froito para o autoconsumo (Conedera et alii 
2004). A presenza nas secuencias polínicas de pole de Castanea, xunto co de 
Juglans e Olea, ten sido interpretado como indicador de acción antrópica, sen 
embargo a súa identificación pode ser natural nos refuxios temperados naturais 
durante as glaciacións, o Noroeste da Península sería un destes lugares, nos que a 
presenza de Castanea sería natural, aínda que sí é certo que o aumento da súa 
representación nas secuencias polínicas está relacionado coa acción humana. 

A análise antracolóxica indica polo tanto a existenza dun bosque de 
caducifolios no que a especie predominante sería o carballo (Quercus sp 
caducifolio) probablemente degradado pola acción antrópica como indican a 
presenza de maloideas e fabáceas, e coa presencia puntual de Castanea sativa. 

Práticas de xestión forestal 

O conxunto de carbóns estudiados permite obter datos sobre as estratexias de 
xestión dos recursos forestais durante os períodos de ocupación do asentamento. 
Para analizar este aspecto observamos a recorrencia dos diferentes taxóns nas 
estruturas: a aparición recorrente dun taxón indica un uso preferente dunha 
determinada especie.  

Esta forma de observar a recurrencia de maneira independente da cantidade 
de restos, permite minimizar a sobrerrepresentación puntual destes taxóns en base 
á cuantificación do número de fragmentos. No caso do castro de Neixón a especie 
que aparece máis recorrentemente é Quercus sp caducifolio (41,2%), seguido de 
Fabaceae (23,5%) e Maloideae (17,6%). 

Analizando a ubicuidade dos taxóns arbóreos (Quercus sp caducifolio, cf. 
Castanea sativa) en comparación dos arbustivos (Maloideae, Fabaceae) 
observamos que as proporcións son moi similares, a pesar de que en número de 
fragmentos existe unha sobrerrepresentación das especies do estrato arbóreo. 
Como xa sinalamos anteriormente durante a ocupación do asentamento está 
explotándose tanto para a obtención de combustibles como para a confección de 
artefactos unha formación de caducifolios co carballo como árbore predominante, 
recorréndose á obtención de combustibles tamén ás zonas marxinais do mesmo 
ou ós claros existentes dentro deste bosque como indican as fabáceas e as 
maloideas, aparece puntualmente Castanea asociada a esa formación de 
caducifolios. 

A madeira e o carbón analizados están indicando ademáis que o carballo é 
unha especie de valor fundamental para esta sociedade, xa que dela obtiñan 
madeira para a confección de elementos constructivos como os postes da 
empalizada de delimitación do Castro Grande (MU040825J02/campaña 2004), 
para a elaboración de artefactos (PZNEI04/J001) e como especie máis habitual e 
recurrentemente utilizada como combustible, soa ou combinada con especies 
arbustivas. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
76 

Analizando os contextos arqueolóxicos de procedencia dos diferentes 
fragmentos de carbón estudados o que observamos é unha certa continuidade nos 
depósitos dos foxos na explotación de Quercus sp caducifolio, Fabaceae e 
Maloideae, e a explotación puntual dunha especie como cf. Castanea sativa que se 
documenta na zona superior do Foxo 02. 

Dos diferentes depósitos que rechean o Foxo 01, foron analizados carbóns 
procedentes de oito unidades estratigráficas, cinco no tramo Este e tres do 
extremo Norte. Neste tipo de depósitos de recheo e deposición de residuos o que 
se documenta habitualmente é a sucesión de diferentes combustións, de maneira 
que queda reflexada un maior espectro florístico que noutras estruturas 
arqueolóxicas como as estruturas de combustión ou as foxas. Ademais nun 50% 
dos casos analizados os carbóns aparecen asociados nos depósitos con cunchas 
e ósos, polo que probablemente sexan os restos das combustións relacionadas 
coas actividades domésticas de transformación e consumo de alimentos no caso 
de que se atopen en contexto secundario, ou ben se se atopan en posición 
primaria dunha combustión intencional deste tipo de restos coa fin de elimina-los 
restos orgánicos. 

Os carbóns analizados do Foxo 02 correspóndense unicamente con dúas 
unidades estratigráficas, a presenza de Cf. Castanea sativa está documentada na 
zona superior e polo tanto máis recente dos depósitos que colmatan o Foxo 02. 
Deste foxo recuperouse tamén o regatón de bronce que contiña no seu interior un 
fragmento de madeira de carballo. Ademais dos carbóns vinculados ás dúas foxas, 
no interior dunha foxa de almacenaxe determináronse un total de 27 fragmentos de 
carbón, correspondentes a Quercus sp caducifolio (96,2%) e a Fabaceae (3,8%).  

A determinación de Castanea é interesante porque a súa extensión a partir da 
Idade do Ferro está ligada á acción antrópica; o home favorece a súa expansión 
coa fin de explotar os recursos que ofrece: a súa madeira ten múltiples usos, como 
combustible dos fogares non é moi apreciada, sen embargo si era utilizada para a 
fabricación de carbón, e para a realización de diferentes elementos construtivos 
tanto interiores como exteriores. Aprovéitanse tamén os seus froitos para a 
alimentación humana, con ou sen procesamento previo. 

Síntese dos resultados 

A información paleoambiental obtida a partir da análise antracolóxica permite 
documenta-la existenza dun bosque de caducifolios, probablemente co carballo 
como especie dominante, e con presenza tamén de Castanea sativa. A presenza 
de Fabaceae indica a degradación do bosque e as maloideas indican a existenza 
de claros na formación boscosa. 

Os dados sobre a explotación das especies leñosas indican a importancia de 
Quercus sp caducifolio como combustible, e como madeira para a confección de 
artefactos e para a construcción de elementos estruturais. Normalmente asociado 
a especies arbustivas como Fabaceae e Maloideae. 

Os dados sobre a xestión do entorno sinalan a explotación do bosque de 
caducifolios e das zonas de claros asociadas a este bosque (Maloideae) e de 
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zonas marxinais e degradadas (Fabaceae). Non hai evidencias da explotación do 
bosque de ribeira como adoita ser habitual noutros xacementos desta cronoloxía. 

 

 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
78 

ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓXICO RECUPERADO 

A campaña arqueolóxica de 2005 deu como resultado –aparte das mostras 
faunísticas e malacolóxicas citadas con anterioridade- a documentación de 2696 
fragmentos cerámicos, 3 crisois de fundición de bronce, 90 líticos, 4 pezas de 
bronce, 2 pezas de ferro, 5 escouras de ferro, 1 doa de colar de material 
indeterminado, 5 mostras malacolóxicas, 1 ampla mostra arqueozoolóxica e 14 
mostras antracolóxicas (véxase apéndice: inventario de materiais). 

1. Síntese do material cerámico exhumado 

No tocante ao material cerámico recuperado cómpre subliñar que se documentou 
unha cantidade de pezas semellante á do ano pasado, destacando polo seu 
estado de conservación as recuperadas dentro dos dous tramos do foxo escavado 
no sector 02. Non acontece o mesmo no sector 04, moi afectado tanto por 
arrastres, procesos postdeposicionais e mailas intervencións arqueolóxicas 
precedentes. 

En liñas xerais, o grupo cerámico exhumado remarca as tendencias 
identificadas a campaña anterior: 

• No sector 02, na cerámica indíxena, os tipos recoñecibles secundan os xa 
identificados por J. Rey, típicos das fases media e final da Idade do Ferro na 
zona das Rías Baixas (Rey Castiñeira 1992: 195-205).  

• Asemade constatouse a presencia de máis fragmentos de cerámica púnica 
asociados á cerámica indíxena, cronoloxicamente adscritos a un período 
amplo entre os séculos IV a.C. ao II a.C. como acontece noutros castros 
costeiros das Rías Baixas3. Estes fragmentos de cerámica púnica aparecen 
perfectamente contextualizados no foxo do sector 02. 

• Considerable presenza de materiais romanos no sector 04, vencellados a 
un nivel de ocupación adscribible xenericamente ao século I d. C.  

Todo este material será estudado polo miúdo para a memoria final da 
intervención por Alejandro Laíño Piñeiro, membro do noso equipo de traballo, 
baixo a direción de Mª. P. Prieto Martínez e co asesoramento científico dos 
arqueólogos Dr. Alfredo González Ruibal e Rafael Mª. Rodríguez Martínez. 

                                                 
3 Neste marco xeográfico existen abundantes paralelos do material cerámico do Castro Grande do Neixón co 
material exhumado en xacementos como o Castro de Alobre (Vilagarcía de Arousa), o nivel de ocupación 
castrexo do xacemento de Torres do Oeste (Catoira); o xacemento de A Lanzada (Sanxenxo), A Peneda do 
Viso (Soutomaior), o castro de Vigo ou o Facho de Donón (Cangas) [Comentario persoal de Alfredo González 
Ruibal e Rafael Mª Rodriguez Martínez a quen agradecemos os datos aportados procedentes dos fondos do 
Museo de Pontevedra e das súas Teses de Doutoramento]. 
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1.1. Cerámica indíxena 

A escavación completa do verquedoiro cerámico UE009 (UE045 da campaña de 
2004) veu confirma-la tendencia rexistrada no estudo dos materiais do ano pasado 
(González Ruibal 2005). Deste xeito, documentáronse tódolos tipos característicos 
que definen a tradición oleira das Rías Baixas na Fase II da Cultura Castrexa (400-
100 a.C.) (Rey 1992) [Láminas 49-50]. 

O tipo máis abondoso é a óla de borde engrosado tipo Cíes, da que se atopan 
diversas variantes, con e sen decoración. A decoración máis habitual é a de frisos 
de SS estampillados ou incisos, xunto dos cordóns de sección convexa. Hai unha 
presencia notable de ictiomorfos, un dos motivos máis característicos das Rías 
Baixas na Fase II.  

O segundo tipo máis frecuente é a óla de borde aristado. Como a vasilla tipo 
Cíes,  se usa para almacenaxe (os recipientes de bordes máis masivos) e cociñado 
de alimentos, como o proba a presencia en varios recipientes de restos de fulixe. A 
decoración nos bordes aristados é menos habitual, ben que non se acha en 
absoluto ausente. Destaca a presencia de estampillas oblongas tripartitas.  

O terceiro tipo en representación corresponde a xerra tipo Toralla. Existe unha 
gran variedade de formas da ása e de decoracións (estampillados, incisións en 
frisos), a maior parte con bos paralelos nos castros veciños: Nadelas, Baroña, etc. 
(Rey 1982). Ben que máis rara, tambén se documentou a óla tipo Toralla, de ásas 
máis curtas e grosas, con pouca ou nula decoración. Boa representación existe 
tamén de vasillas de borde esvasado simple, nalgúns casos utilizadas como vasos 
ou púcaros, dadas as súas reducidas dimensións e paredes delgadas. Este tipo 
aparece ao longo da Segunda Idade do Ferro. Por último, cómpre asinalar a 
presencia dunha vasilla das denominadas peza singular tipo Recarea (Rey 1980), 
forma que resulta típica das Rías Baixas setentrionais, igualmente na Fase II. 

Sen embargo, a diferenza do ano pasado, documentáronse algúns materiais 
significativos adscribibles á fase III, como bordos reforzados tipo Vigo, un bordo 
aristado con ása en U e ólas de almacenaxe de bordo plano e decoración plástica 
imitando a adornos metálicos, que rompe coa total homoxeneidade rexistrada na 
mostra da campaña de 2004. Polo tanto, cómpre alonga-la adscrición cronolóxica 
do verquedoiro cara a finais do secúlo II a. C. e comezos do século I a. C. 

Asemade, a concentración cerámica documentada na sondaxe 02 sobre o 
tramo N do foxo 02 semella comparti-la mesma homoxeneidade e adscrición 
cronolóxica que o verquedoiro citado, destacando a presenza de bordos tipo 
Corredoiras e xerras tipo Toralla profusamente decoradas, unha delas cunha 
decoración con motivos ornitomorfos, dos que temos paralelos en cerámicas de 
Cameixa, Fozara, San Cibrán de Lás, Castromao, Coto do Mosteiro, Toralla, Troña 
e Vigo (Fernández Carballo 2003: 146, Lám. 4) [Lámina 53, infra]. 

Pola súa banda, a cerámica rexistrada na escavación do recheo da porta 
(UENEI02002) segue a encadrarse claramente na Fase III, como así o amosa a 
presenza de bordos exvasados, bordos gallonados e bordos reforzados tipo Vigo. 
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Mención destacada merecen dúas pezas de cerámica atopadas no basureiro 
cerámico e no cuncheiro, correspondentes a dous crisois de pequeno tamaño 
practicamente enteiros que presentan unha notable semellanza formal [Lámina 52, 
supra]. 

Este tipo de artefactos vencellados á metalurxia do bronce (os dous obxectos 
teñen concrecións de bronce nas paredes interiores) teñen sido documentados en 
diferentes xacementos castrexos, pero case sempre carentes dunha correcta 
contextualización estratigráfica (Naveiro 1991: 80, fig. 16). Cómpre menciona-los 
crisois hemiesférico e cilíndrico de Baroña, un deles cunha torta de cobre no seu 
interior (Luengo 1971: 260-1, fig. 11 e Lám. XVI-1), os exemplares fragmentados de 
Santa Trega (Carballo Arceo 1989: 60-3, fig. 36), os anacos de Troña (Hidalgo 
Cuñarro 1985: 22; fig. XXVIII, 5 e 6; e lám. XVIII, 2) ou os 5 crisois fragmentados de 
forma hemisférica do castro de Torroso (Peña Santos 1988: 348-9, fig. 3). 

Malia o cativo da mostra, as dúas pezas do Castro Grande de Neixón 
constitúen unha notable novedade, polas súas características morfolóxicas e 
estado de conservación. Ámbolosdous son de pequeño tamaño, de grosas e 
granulosas paredes de pastas grises, cincentas, con silueta en forma de tronco 
invertido, base plana e con pico verquedor (encadraríanse no tipo B4 de Tylecote, 
1992: 24-5). 

Sen dúbida respostan a un antigo4 modelo estandarizado de crisol que 
formaría parte da cadea técnico operativa vencellada á produción de pezas de 
pequeno tamaño, como podería se-la fíbula de bronce atopada no mesmo 
contexto estratigráfico. Neste senso presenta moitas semellanzas cos pequenos 
crisois atopados en Baroña, os cales foran obxecto de diferentes analíticas para 
recoñece-los seus compoñentes e os materiais verquidos ao seu interior (Guitián e 
Vázquez 1975). Os resultados daquel estudo pioneiro revelaban que nos citados 
crisois se fundira unha aleación ternaria (cobre, estaño e chumbo) a unha 
temperatura que oscilaba entre os 700 ºC - 900 ºC. Estes datos poden ser 
utilizados como analoxía para plantexar unha hipótese válida sobre as 
características do proceso metalúrxico do que fomaban parte os novos crisois 
descubertos na campaña de 2005 no Castro Grande. 

1.2. Material de importación púnico 

Na campaña de 2004 documentáranse no verquedoiro cerámico fragmentos 
correspondentes a cerámicas púnicas de mesa, seguramente xerras, cuncas e 
fontes, e unha única peza reconstruible correspondente a un olpe, unha xerriña de 
orixe grega empregada para servir viño, primeiro exemplar documentado na 
metade N peninsular (González Ruibal 2005: 222). 

                                                 
4 Seguindo o clásico traballo sobre a metalurxia do bronce na Idade do Ferro peninsular de A. M. Rauret 
Dalmau (1976: 65): los crisoles que consideramos más antiguos tienen forma cóncava en la base, y sus 
paredes paralelas no son excesivamente altas; acostumbran a presentar en la mayoría de los casos un pico 
o vertedero dispuesto en el borde. 
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Nesta campaña de 2005, a escavación total do cuncheiro e mailo verquedoiro 
cerámico forneceu máis restos de orixe púnica, entre os que destaca un bordo de 
ánfora Mañá A4 (séculos IV-II a. C.), dous anacos dun kálathos, fragmentos dunha 
urna íbero-púnica (séculos III-II a. C.), anacos dun prato con paralelos en A 
Lanzada (séculos III-II a. C.) e restos de dúas ólas íbero-púnicas (século III a. C.) 
[Lámina 51]. 

A mostra de material de orixe cartaxinesa complétase cos restos exhumados 
no interior do tramo meridional do foxo 02 (sondaxe 01), onde o predominio da 
cerámica púnica é absoluto, destacando dúas pezas excepcionais: os restos dun 
askós ebusitano (século III a. C.) e unha peza conservada completa, de base 
cóncava (apoiaríase nun pequeño trípode), panza globular e remate en forma de 
botella, que semella ser de orixe fenicia ou unha imitación indíxena dun perfumario 
ou ungüentario fenicio (circa ss. VII-IV a. C.) [Lámina 53]. 

Esta peza singular (en fase de estudo) presenta unha notable semellanza 
formal coas ampollas da forma Bisi-3 do Puig Des Molins (Ibiza), de corpo globular 
ou ovoide, con base en mamelón, e colo ancho que se vai estreitando cara á boca 
circular, e que servían de contedor de aceites perfumados. Este tipo de 
ungüentario acadou unha grande expansión no Mediterráneo central e occidental 
existindo producións por parte das comunidades locais, por exemplo, en Ibiza 
(Gómez Bellard 2000: 179). 

De tódolos xeitos, esta peza formalmente non semella corresponderse cun 
ungüentario5; non existen paralelos púnicos deica época bastante 
tardía (séculos III-I a.C.) e aínda así non son unha copia exacta. Os ungüentarios 
púnicos acostuman ser alabastróns, xeralmente de vidro ata que comezan os 
fusiformes nos IV-III (pero a peza de Neixón non é fusiforme). Sen embargo, si é 
posible que resposte a  unha influencia oriental, e poida estar vencellada a un 
depósito votivo no foxo. 

1.3. Cerámica romana 

Na ampliación do sector 02 unicamente aparecen restos de tégula e algúns anacos 
de ánfora Haltern 70 na capa vexetal ou nas cotas superiores do primeiro nivel de 
recheo do foxo.  

Pola contra, no sector 04 o material romano é totalmente predominante, 
documentándose –como xa acontecera no sector 01 en campañas precedentes- 
unha grande concentración de tégulas e numerosos fragmentos anfóricos de 
Haltern 70 esparexidos polos depósitos de pedras que cubrían o sector seguindo a 
liña da pendente [Lámina 54]. 

Asemade, na reescavación da sondaxe en forma de L efectuada no seu día 
por Á. Concheiro, apareceu, fóra de contexto, e contra o muro de contención do 
parapeto, un anaco de cerámica ática de engobe negro (séculos IV-III a. C.) da que 

                                                 
5 Comentario persoal do Dr. Alfredo González Ruibal. 
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existen escasos paralelos, todos eles identificados en xacementos castrexos do 
litoral [Lámina 54, infra].  

O conxunto de materiais romanos mellor contextalizados neste sector 04 son 
os que formaban parte dos depósitos de recheo do interior dunha estrutura que 
puido ter servido de forno ou depósito. Entre eles cómpre destaca-la presenza das 
seguintes pezas, agrupadas en cadansúa unidade estratigráfica [Lámina 55]: 

• UE049: documentouse neste nivel o anaco dun prato con engobe roxizo 
pompeiano (s. I d. C.), a base dun cacharro de cerámica común de 
tradición indíxena, un anaco de ánfora Dressel 1 (s. I a. C.) e un fragmento 
de cerámica de paredes finas (s. I d. C.). 

• UE050: destaca un fragmento de xerra de engobe vermello (séculos I-II d. 
C.), dous fragmentos (un deles un fondo) de morteiro e un fragmento de óla 
de almacenaxe de tradición alfareira bracaraugustana (séculos I a. C.-I d. 
C.). 

• UE051: sinala-la presenza dun bordo aristado marítimo indíxena, un anaco 
de morteiro praticamente calcinado e un pivote de Haltern 70. 

1.3.1. Aproximación á cerámica fina romana 

Rafael Rodríguez Martínez (Excma. Deputación de Pontevedra) 
 

Nunca dubidei da verdade dos signos, Adso,  

son o único que ten o home para orientarse no mundo” 

Umberto Eco: “El nombre de la rosa” 

Introdución 
Sabemos que o Castro Grande de Neixón está imbricado dende moi cedo nas 
redes de intercambio e comercio que mantiñan as comunidades castrexas do 
Noroeste coas diferentes potencias comerciais do Mediterráneo; así o deixan de 
manifesto os diferentes materiais exhumados nas diferentes campañas de 
escavación que se veñen executando dende o ano 2003, ánforas Mañá-Pascual A-
4, askós de procedencia ebusitana e un fragmento dun aryballos norteafricano 
(Ayán et al. 2007; Ayán et al. en prensa). 

 Estes materiais falánnos da existencia dunha rota comercial, máis ou menos 
fluída, que vía Atlántico unía establecementos púnicos da zona do Estreito, 
posiblemente de Gadir, coas comunidades castrexas do noroeste dende, 
alomenos, o século IV a.C. até o 25 a.C. 

 A partires do ano 25 a.C, producirase un cambio no comercio atlántico 
coincidindo coa integración efectiva do Noroeste no Imperio e comezarán a 
aparecer novos produtos, quizais máis acordes ao “gusto” romano que pouco a 
pouco se irá impoñendo en todo o Imperio. 

 Os materiais que a continuación recollemos poden encadrarse no gran 
conxunto denominado Cerámica Fina Romana, dentro do cal teñen cabida as 
producións de terra sigillata procedentes da campaña de 2005. 

 Estes materiais son de grande importancia xa que posibilitan cronoloxías e 
en base a eles poden establecerse redes e rotas comerciais. 
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Terra Sigillata Hispánica 
As  pezas aquí presentadas proceden da maior área produtora de terra sigillata 
hispánica, do complexo coñecido como Tritium Magallum, centro produtor que 
inicia á súa actividade a mediados do século I d.C (quizais entorno o ano 40 d.C), 
perdurando até o século IV, sendo o século II d.C o momento de maior expansión 
desta produción. Estes alfares hispánicos emprázanse todos no entorno do val do 
río Najerilla na Rioja. 

O eido de difusión dos produtos de Tritium abrangue maioritariamente toda 
Hispania, así como a Mauritania Tingitana, documentándose tamén en puntos 
concretos da Galia e en Ostia, como recolle López Pérez (2004 133): a importación 
de sigillata hispánica supuxo un fenómeno mercantil, que condicionou de xeito non 
pouco importante os contactos entre as distintas áreas peninsulares. 

As formas altoimperiais documentadas no Castro Grande de Neixón, 
adscríbense dentro das formas lisas, documentándose as seguintes: 

• TSH 7: tampa. Peza de escasa produción e reducido volume de 
comercialización. Presenta un perfil de dirección oblícua e sección 
rectilínea, curva ou carenada e un bordo que pode adoptar unha ampla 
diversidade de contornos, posuíndo un remate superior de aspecto moi 
semellante aos pés altoimperiais. Cronoloxicamente, o inicio da produción 
desta forma comeza na década dos anos 40 desaparecendo a finais do 
século II. En Neixón documentouse un único exemplar (PZNEI03/a0000366, 
figura 1), semellante a unha peza documentada no Campamento de 
Cidadela (López Pérez 2004), que porcentualmente supón o 6% das 
sigillatas hispánicas documentadas. 

• TSH: 15/17: trátase dun prato de parede casi rectilínea, apenas oblícua, 
con molduración na parede externa e resalte na cara interna e sempre 
cunha moldura de cuarto de círculo nítida e ben definida na unión entre a 
parede interna e o fondo. Pouco a pouco o ángulo que forman a parede e o 
fondo faise máis amplo e aberto, ao tempo que a parede se simplifica e 
adopta un perfil externo cóncavo; a moldura interna de cuarto de círculo 
faise máis lasa e a acanaladura do exterior vai dilatándose de xeito 
paulatino. Este tipo é o máis comercializado dentro da produción hispana. 
Parece que a orixe deste prato está entre os prototipos das vaixelas gálicas. 
Cronoloxicamente, parece que esta peza comeza a fabricarse na década 
dos 40 e desaparece entorno ao século IV. As pezas documentadas 
encadrables neste tipo cerámico son: PZNEI03/a000571; PZNEI03/a001402 
e PZNEI03/a001502. (figura 2). Todas presentan unha pasta rosa (M15) con 
inclusións blanquecino-amarelentas e verniz vermello (R-20). 
Porcentualmente supón o 24% das sigillatas documentadas, sendo a peza 
maioritaria e mantendo a dinámica comercial constatada no resto da 
Península Ibérica. 

• TSH 27: copa que presenta un perfil formado por dous cuartos de círculo, 
amosa nas primeiras producións menos desenvolto o superior, que se 
remata a veces nun “labio” ben definido tanto esterior como interiormente; 
álzase sobre un pé alto sen moldura hispánica ao exterior. Co tempo, a 
forma desenvolve o cuarto do círculo superior até igualar e superar ao 
inferior, abre o seu perfil e perde a curvatura, ao tempo que gaña en 
tamaño; o fondo externo pode amosar ou non a característica moldura 
hispánica. Trátase xunto coa forma anterior do produto máis executado 
polos alfares hispanos, de feito, semella que ambas pezas forman servizo. A 
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súa orixe, parece que hai que buscala nunha derivación da forma itálica 
Loeschke 11 (López Pérez 2004) e comezaría a “fabricarse” sobre as 
mesmas datas que a forma 15/17, arredor da década dos anos 40 do 
século I d.C, perdurando até o século IV d.C. Porcentualmente supón o 
12% das producións hispanas documentadas en Neixón. As pezas 
encadrables nesta forma son a PZNEI03/a000274 e a PZNEI03/a002207 
(figura 3), ao igual que as 15/17 posúen os dous exemplares características 
semellantes; así as pastas presentan unha cor vermella clara (M-17), con 
inclusións amarelentas e os vernices son vermello feble (R-13). 

• TSH 36: prato que xunto coa cunca forma 35 (coa que forma servizo), xorde 
pouco antes dos inicios da época flavia. Morfoloxicamente pode describirse 
como prato de parede curva, provisto dun borde saínte e curvado tamén, 
que se decora xeralmente con tres follas de auga á barbotina. O bordo, 
introducido ao principio por un resalte, ranura ou cambio de plano na parte 
superior da parede interna, fúndese despois con ésta sen solución de 
continuidade, á vez que perde á súa curvatura, tornándose case horizontal, 
rasgo que pode ir asociado á ausencia de decoración á barbotina. Despois 
das formas 15/17 e 27, posiblemente esteamos ante o prato de maior 
difusión das producións hispánicas. O seu modelo orixinario deriva de 
producións galas cronoloxicamente encadrables en época de Nerón, pero 
as  pezas hispánicas comezarán a fabricarse en momentos avanzados da 
segunda metade do século I d.C, para desaparecer no século IV. 
Porcentualmente esta forma supón o 13 % dos produtos hispánicos 
documentados en Neixón (PZNEI03/a002043, figura 4) 

Indeterminada 
Baixo este epígrafe recóllense todos aqueles fragmentos que non poden ser 
adscritos a unha forma hispánica determinada, ben por tratarse de anacos de 
escasas dimensións ou ben por tratarse de anacos que non posúen ningunha 
característica morfolóxica que facilite á súa clasificación. Supoñen o 37% do total 
da producción hispánica documentada.  

Terra Sigillata Hispánica Tardía 
No Baixoimperio, as necesidades causadas pola inestabilidade que convulsan a 
administración romana fan que o control que o Estado Romano mantiña da 
produción cerámica esmoreza, conlevando unha desestruturación dos grandes 
alfares hispánicos; sen embargo, xorden novos centros produtores agrupados en 
duas áreas, unha que segue establecida na zona do val do río Najerilla e outra que 
xorde entorno ao río Douro. 

As pezas cerámicas producidas misturan a nova tradición alfareira que chega 
do norde de África coa tradición hispánica anterior. As pezas documentadas no 
Castro Grande de Neixón  proceden do val do Najerilla e son as seguintes: 

• TSHT 37bT (PZNEI03/a001513): posiblemente se trata da peza con maior 
difusión dos produtos tardíos, debido seguramente ás importantes cotas de 
produción que, posiblemente, acadou. Presupónse unha orixe hispánica 
para esta forma, resultado da concorrencia de rasgos formais procedentes 
de formas altoimperiais como a 27 ou a 29. A peza documentada en Neixón 
encádrase dentro do Segundo Estilo Decorativo, caracterizado por 
presentar grandes círculos ou semicírculos concéntricos, asociados a 
diversos motivos de menor tamaño. Tecnicamente, a peza presenta menor 
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calidade que as producións altoimperiais, cunha pasta facilmente 
fracturable e un verniz escaso e feble. 

• TSHT 15/17 T (PZNEI03/a002249): non se trata dunha forma nova, senón 
dunha evolución da 15/17 altoimperial. Estamos ante un prato que evoluíu 
cara a un perfil moi aberto, que se une na base mediante unha liña de 
dirección oblicua. Os bordos seguen sen diferenciarse do resto da peza, e 
as bases configúranse por pés de escasa altura anulares. Neste caso, aínda 
que a pasta se asemella ás producións altoimperiais, o verniz difire, 
presentádose como unha película alaranxada e semiopaca que máis se 
asemella aos acabados das pezas africanas que ás producións hispánicas. 
Cronolóxicamente, esta peza desaparece no século IV, tal e como 
recollíamos liñas atrás ao falar dos exemplos altoimperiais. 

Conclusións 
Como recollemos liñas atrás, a terra sigillata resulta de grande importancia, xa que 
é un bó indicador de cronoloxías e posibilítanos esbozar posibles rotas comerciais. 
Partindo desta premisa, podemos establecer as seguintes conclusións. 

Unha vez integrado o Noroeste dentro da administración romana danse, 
aparentemente, dous episodios comerciais diferenciados a partires do que amosa 
a vaixela fina. 

Por unha banda, o Castro Grande de Neixón participa na dinámica de 
distribución eminentemente costeira dos primeiros produtos hispánicos, 
distribución que posiblemente sexa máis tardía que no resto da Península, tal e 
como parece que sucede no resto do actual territorio da provincia da A Coruña 
onde os tipos cerámicos coma os de Neixón fan a súa aparición a finais do século I 
d.C., principios do século II d.C (López Pérez 2004) 

Por outra banda, un segundo episodio comercial que viría sinalado polas 
producións tardías presentadas. 

Pero realmente son dous episodios comerciais diferentes? Pensamos que non 
é así, xa que a procedencia dos materiais é a mesma e a pesares de que os tipos 
cerámicos cambian, son todos eles produtos do val do río  Najerilla. 

E como se distribúen estes materiais? Tendo en conta que a procedencia dos 
materiais cambia, e os produtos mediterráneos e gadiritas desaparecen do rexistro 
do Castro Grande de Neixón resulta obvio afirmar o esmorecemento da rota 
comercial Atlántico-Mediterráneo que canalizaba Gadir, aparecendo novos centros 
distribuidores; así, posiblemente, a implantación das novas infraestructuras de 
comunicación terrestre (materializadas nas vías XIX e XX do Itinerario Antonino) 
posibilitou a súa aparición, ao igual que a fundación de importantes centros de 
control económico e administrativo como podería ser o caso de Bracara Augusta. 

Hipotetizamos desde estas liñas, que os produtos hispánicos que chegan ás 
Rías Baixas son canalizados dende Bracara Augusta. A capital do conventus 
bracarense recibiría a través do Douro os produtos procedentes da Meseta e os 
redistribuiría cara ao Noroeste por vía marítima empregando o seu importante 
porto de Cale ou utilizando as novas vías de comunicación que a partires do 
século I d.C Roma constrúe na Gallaecia. 

Os materiais que chegan a este castro posiblemente o fagan a través das dúas 
vías citadas, xa que debemos ter en conta a proximidade da vía XX e a existenza 
dun importante porto emprazado nas inmediacións do actual núcleo de 
Pontecesures ao cal arribarían os barcos accedendo polas proximidades da Punta 
de Neixón. 
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 No caso que nos centra, o Castro Grande de Neixón deixa de funcionar como 
centro redistribuidor (como parece que facía durante o séculos IV-II a.C) para 
convertirse nun centro receptor deses produtos redistribuídos a partires de novos e 
importantes núcleos de poboación e control económico-administrativo, primeiro 
indicio do comezo da súa decadencia. 

A relación materiais-xacemento aquí presentada exemplifica unha dinámica 
xeral que se produce nos núcleos castrexos costeiros da zona das Rías Baixas, 
amosa a súa decadencia e desaparición a partires dos séculos III – IV d.C. e 
evidencia como as necesidades das comunidades locais son sustituídas pola 
demanda dunha estrutura imperial en decadencia. 

2. Síntese do material lítico 

A campaña deste ano forneceu unha mostra ampla de úteis líticos (90 pezas)6 que 
permite coñecer mellor o instrumental empregado polos habitantes do Castro 
Grande para diferentes actividades. Neste senso, compróbase unha vez máis, a 
utilización sistemática das materias primais locais (xisto, seixo, cuarcita) propias do 
sustrato rochoso da Punta de Neixón, complementada coa amortización de cantos 
rodados procedentes das praias anexas. Só para a fabricación de determinados 
úteis, como poden se-los muíños, tanto barquiformes como circulares, 
empregouse granito, non presente na zona onde se empraza o asentamento. 

Non sector 02 cómpre sinala-la presenza de numerosos líticos formando parte 
do basureiro que colmata o interior do foxo 01 e do recheo do foxo 02. A súa 
contextualización nunha fase concreta (séculos IV-II a. C.) incrementa o valor desta 
mostra, entre a que destacan [Lámina 56]: 

• numerosos exemplares de muíños barquiformes, non tendo documentado 
ningún fragmento de muíño circular. 

• dúas pedras de funda, semellantes ás documentadas na escavación de 
1925 no Castro Pequeno, e na caída do parapeto na campaña de 2004. 

• abundante industria lítica tallada en cuarcita, seguindo a tendencia 
constatada noutros xacementos castrexos do litoral (Peña Santos 1986: 14, 
figs. 31-41; Cano Pan 1987). 

• dous machados elaborados en xisto e cuarcita. 

Asemade, evidenciouse novamente o proceso de reutilización sistemática en 
época baixoimperial de úteis líticos nos muros de mampostería desa fase de 
ocupación, co exemplo paradigmático da meta de muíño circular (PZNEI01/002) 
secionada para a súa inclusión nun muro de cachotería (UE004). 

No sector 04 a disposición do material lítico exhumado resposta a procesos 
postdeposicionais e procesos antrópicos como pode se-lo desmantelamento de 
estruturas e a remoción dos niveis de ocupación antigos [Lámina 57]. 

                                                 
6 No Informe Valorativo precedente incluímos un total de 101 líticos. No proceso ulterior de identificación e 
sistematización da industria lítica desestimamos a natureza antrópica de 11 destes supostos líticos, que non 
se inclúen no inventario final. 
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A este respecto, aparecen numerosos fragmentos de úteis líticos misturados 
coa capa vexetal (UE001) e co  grande depósito de pequenas pedras que cobre a 
metade W do sector (UE019). Trátase na súa maioría de material moi esnaquizado 
e rodado, de aí que se documenten sobre todo anacos informes de granito pulido, 
dstacando a presenza de dous fragmentos de catillus, unha pedra de afiar de xisto 
e un núcleo de cuarcita tallado. 

O único material lítico claramente contextualizado é o que aparece misturado 
nos depósitos de colmatación do interior da estrutura que se pode interpretar 
coma un forno ou un depósito, e que sintetizamos a continuación por unidades 
estratigráficas: 

• UE049: destaca a amortización como material de recheo do durminte dun 
muíño barquiforme, dous líticos pulidos de granito e unha cuarcita tallada. 

• UE050: un alisador de granito, unha soleira de xisto coa marca do gozne da 
porta e un lítico pulido de granito. Análise de restos metálicos 

Os escasos restos metálicos documentados distribúense claramente en tres 
contextos estratigráficos claros, dentro do sector 02: 

• Espazo existente entre o parapeto e a estrutura oval de mampostería, 
correspondente ás UR 1221 e 1222. Nesta zona apareceran pequenas 
esquirlas de bronce na campaña de 2004, á que se une a documentada na 
escavación deste ano. Aínda que sen datos dabondo para defender unha 
funcionalidade vencellada ao procesado metalúrxico do bronce para esta 
área, é certo que non deixa de ser significativa esta pequena concentración 
de refugallos de bronce nunha zona concreta. 

• Nos depósitos que conforman o cuncheiro documentouse –ademais dos 
dous crisois cerámicos para fundición de bronce- unha pequena tachola de 
ferro, unha escoura de ferro, outra esquirla de bronce e unha fíbula de 
bronce, a primeira que aparece no Castro Grande, adscribible ao tipo de 
longo travessâo sem espira. 

• No recheo do interior do foxo 02 documentáronse, na UR 1525 unha 
esquirla de bronce, unha escoura do mesmo metal e 4 fragmentos de 
escoura de ferro, mentres que no tramo escavado da UR 1625 destaca o 
achádego aillado dun machado de ferro. 

3. Síntese do material metálico 

Eduardo González Gómez de Agüero (Universidade de León) 

3.1. Fíbula de longo travesaño sen espira. 
Referencia: PZNEI03/j000004     

Tipo: Longo travesaño sen espira  Material: Bronce 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03039 UR: 1325 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
88 

Dimensiónss: Lon. 3´8 cm; Grosor travesaño 0´60-0´30 cm; Lonx. travesaño 
7 cm; Lonx. pé 1´03 cm; Grosor arc. 0´3 cm; Alt. arc. 1´89 cm; Lonx. agulla 2 cm; 
ø agulla 0,2 cm. 

Peso: 13 g. 

Descrición: Fíbula completa. Arco de perfil semicircular peraltado, de seción 
triangular; a cabeza está formada por un arco pechado. Pé con mortalla lateral de 
cana cunha acanaladura en V. O travesaño decrece dende a cabeza aos seus 
extremos, estando formado por dúas láminas enroladas arredor dun eixe, e con 
remate no seus extremos; os brazos do travesaño non son simétricos. Resorte de 
charnela de bisagra do tipo IV de Cuadrado, o ástil da agulla ten seción circular. 

Decoración: Presenta dúas series de catro liñas paralelas e situadas a 
ámbolosdous lados dun pequeno nervio central, percorrendo o arco da cabeza ao 
pé. 

3.1.1. Comentario. 

As fíbulas de longo travesaño sen espira caracterízanse por contaren cun arco 
semicircular elevado de seción triangular, cabeza formada por un aro pechado, 
apéndice caudal rematado nun botón troncocónico, e substitución do resorte en 
espira por un travesaño fusiforme e un resorte de charnela (Fariña 1979). Neste 
tipo de fíbula se teñen diferenciado tres subtipos segundo as características do 
travesaño e mailo resorte:  

• A) Travesaño formado por tres pezas xunguidas por un eixe, con espazos entre 
elas para insertar dúas pezas xiratorias ás que se solda a agulla (Silva 1986).  

• B) Adáptase unha parte central fixa onde xiran os laterais do travesaño, aos que 
se solda a agulla (Silva 1986). 

• C) Travesaño que decrece da cabeza aos extremos, cun resorte de charnela 
formado por dúas pezas independentes: cabeza do arco e cabeza da agulla 
(Cortegoso e Viñas 1996-97). 

 No tocante á súa dispersión xeográfica, este tipo concéntrase principalmente 
no  Noroeste, sendo a súa posible orixe unha evolución dos tipos locais e de 
influencias doutras áreas (Fariña 1979; Silva 1986). Segundo Sanz e Escudero 
(1994), determinados elementos coma o resorte de charnela ou os apéndices 
caudais rematados en cono, terían chegado á área galega por vías meseteñas. 

 Estas fíbulas aparecerían no século III a.C., momento ao que se poden 
adscribi-los exemplares de Toralla e de Fozara (Cortegoso e Viñas 1996-97), malia 
que poden retrotraerse ao século IV a.C., desaparecendo arredor do cambio de 
era (González Ruibal 2006-07: 430-1, fig. 4.105). 

Este exemplar de longo travesaño sen espira atopado no Castro Grande de 
Neixón pode adscribirse ao subtipo C proposto por Cortegoso Comesaña e Viñas 
Cué, aínda que, se ben as súas características principais son aplicables, ten algúns 
aspectos que as fan diferentes, ademáis de presentar un aspecto xeral máis 
coidado.  
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A fíbula carece de apéndice caudal, igual que no caso dos exemplares de 
Toralla e Fozara, pero nos exemplares de Neixón a fin do pé da peza 
PZNEI03/j000004 estréitase volvendo lixeiramente sobre si mesma, o que pode ser 
indicativo da existenza dun apéndice caudal que sufriu unha fractura, xa que, como 
indican Cortegoso Comesaña e Viñas Cué (1996-97), é un dos puntos máis febles 
deste tipo de pezas. Ademáis, nos niveis máis antigos de Baroña, recuperouse 
unha fíbula de longo travesaño sen espira, de características semellantes aos 
exemplares de Neixón, que conta cun apéndice caudal rematado cun botón 
terminal cónico (Calo e Soeiro 1986: 19, láms. V e VII).  

O arco da peza PZNEI03/j000004 de Neixón é de seción triangular con dous 
vértices redondeados. Esta sección triangular confórmaa un nervio que percorre o 
centro do arco lonxitudinalmente, aínda que éste non chega a ser un resalte moi 
pronunciado como acontece en pezas de Borneiro, Viladonga ou Baroña, entre 
outros. A seción triangular do arco vai ser outra das características que a diferencia 
das pezas de Toralla, que presentan unha sección rectangular. No tocante á 
decoración tamén se localiza no arco, se ben en vez de amosar dúas liñas incisas 
como en Toralla (Cortegoso e Viñas 1996-97), conta con dous pares de catro liñas 
paralelas a ámbolosdous lados do nervio central.  

O travesaño destes exemplares está realizado mediante unha lámina de 
bronce enrolada sobre un eixe, formando un cono que decrece da cabeza ao seu 
extremo final, onde remata cun botón esférico. Este tipo de travesaño alonxaríase 
das variantes A e B de Silva (1986), coincidindo, sen embargo, co modelo de dous 
exemplares de Toralla, se ben éstes non teñen remate no seus extremos.  

O resorte deste exemplar do Castro Grande de Neixón é de charnela e, ao 
igual cós de Toralla, a agulla non está soldada ao travesaño, senón que está 
formada por dúas pezas: a cabeza do arco, cun aro pechado para que pase o eixe, 
e a cabeza da agulla, con dúas plaquiñas a ámbolos lados da cabeza do arco e 
con dúas perforacións para o eixe. O resorte destas pezas identifícase cunha 
charnela de bisagra do tipo IV de Cuadrado (1957) e o IX de Iniesta (1983). Este 
tipo de resorte é propio das fíbulas anulares hispánicas, e caracterízase porque, en 
posición de peche, a pontela da charnela está en contacto co arco, impedindo a 
súa apertura, polo que cómpre forza-la agulla, aproveitando a súa flexibilidade para 
abrila. No século IV a.C. xa se documenta este tipo de resorte no Sureste da 
Península, onde parece situarse a súa orixe (Cuadrado 1957). 

Por todo o comentado até este momento se pode considerar que o exemplar 
PZNEI03/j000004 formaría parte do grupo de fíbulas que se engloban na variante 
C, se ben determinados caracteres asociána ás variantes A e B, o que podería 
suxerir unha relación dende un punto de vista evolutivo. Estes caracteres serían: 

• -O arco perde a súa sección rectangular, aparecendo un nervio central que lle 
confire unha sección triangular. Este nervio desenvólvese até forma-la 
característica cresta con acanaladura central.  

• -O travesaño fusiónase cos remates dos extremos, e tras un proceso de 
estilización daría paso aos típicos fusiformes.  
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 No tocante á súa composición, o Servizo Xeral de Microscopía Electrónica da 
Universidade de Santiago de Compostela someteu a análise de Difracción de 
Raios X o exemplar PZNEI03/j000004, constatándose unha aleación ternaria 
composta por cobre, estaño e chumbo. 

O achado desta peza produciuse nun contexto pechado, no tramo de Foxo 1 
debaixo de dous niveis de concheiro que, pola súa vez, están selados por un 
verquedoiro cerámico situado a poucos centímetros baixo o nivel superficial, con 
presenza de cerámica castrexa da Fase II, ademáis de cerámica púnica, o que vén 
indicar unha cronoloxía relativa arredor do século III a.C. (Ayán Vila et al., 2005a); 
cómpre subliña-la presenza de cerámicas púnicas de engobe vermello, do mesmo 
xeito que no caso de Toralla e Fozara (Cortegoso e Viñas, 1996-97). 

3.2. Machado de cubo 
Referencia: PZNEI03/w00002   

Tipo: Machado de cubo    Material: Ferro 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03056 UR: 1625 

Dimensións: Altura. 10´3 cm; Anch. max. 4´9 cm;  Lonx. max. 2´5 cm; 
Anch. max. cubo 2´9 cm; Parede cubo 0´5 cm. 

Peso: 212 g  

Descrición: Caras e laterais planos. Enmangue por medio dun tubo 
lonxitudinal, de sección cadrada,  na súa extremidade proximal. Fío convexo 
redondeado. Non conta con arnelas laterais.    

Decoración: Non presenta. 

3.2.1.  Comentario. 
 A aparición de machados de ferro deste tipo, con enmangue de cubo, non é 

moi común na área galaica. No Castro de São Julião en Portugal (Bettencourt, 
1994; 2000) documentouse este mesmo tipo de machado en niveis vencellados 
coa I Idade do Ferro, sendo considerado pola autora coma un elemento votivo 
froito de contactos co exterior, xa que non aparecen restos de produción local de 
ferro. Outro exemplar apareceu nas últimas escavacións realizadas en 
Montealegre, puidéndose adscribir a momentos do Ferro II (Aboal et al. 2006: 267-
8, lám. 1). 

Os machados de ferro procedentes de castros galaicos, documéntanse en 
xacementos con ocupación dende a Fase II, aínda que non hai indicios que os 
adscriban a este momento (Teira Brión, 2003). Estas pezas caracterízanse por 
presentaren un enmangue de perforación lateral.  

A peza de Neixón apareceu no Foxo 2, baixo un depósito de pedras e unha 
concentración de cerámicas datábeis entre os séculos VI-II a.C., o que permite 
asociala cronoloxicamente cos machados de Montealegre e de São Julião.  

A particularidade destas pezas é o seu enmangue por medio dun cubo 
lonxitudinal na súa zona proximal, mentres os exemplares que aparecen en niveis 
romanizados teñen un sistema de enmangue semellante ao actual. A morfoloxía 
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das pezas como a de Neixón é moi semellante aos machados de cubo que se 
desencolven ao longo da Idade do Bronce, e que aparecen documentadas nos 
xacementos de Castro Pequeno de Neixón, tipo 42C da tipoloxía de Monteagudo 
(1977), e São Julião, tipo 41B da antedita tipoloxía. 

Estes machados de ferro corresponderían aos primeiros exemplares 
realizados neste material que copiarían os modelos realizados en bronce, sendo 
unha pervivencia tipolóxica, como apunta González Ruibal (2006-07: 243-4). A 
continuidade sería un dato indicativo dunha produción local en ferro. Vencellar 
tipoloxicamente estes exemplares de ferro con algún paralelo en bronce é 
sumamente complicado, xa que, ao non teren os coñecementos necesarios para 
fundiren ferro debían darlle forma en sólido (Rovira Lloréns e Gómez Ramos, 
2001), o que fai que a súa morfoloxía tenda a simplificarse. A sección do cubo 
tampouco sería un elemento indicativo, posto que os machados de cubo 
realizados en bronce evolucionan dunha sección redonda ou oval a outra cadrada 
ou rectangular (Rauret Dalmau, 1976).  

No tocante á súa funcionalidade, son interesantes os resultados das 
análises realizadas por Fernan Gómez Filgueiras (neste mesmo volume), xa que 
indican que o fío ten sufrido varias forxas para a súa conformación, o que está 
indicando que é unha peza que ten sufrido un uso continuo e unha forte tracción. 
Ademáis, para realizar nun estado óptimo o seu traballo compría un fío ben 
conformado, polo que se podería descartar o seu uso votivo, sendo máis probábel 
o cotián dun machado ou aixada actuais. 

3.3. Remache de bronce 
Referencia: PZNEI03/w00001  

Tipo: Remache    Material: Ferro 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03030 UR: 1325 

Dimensións: Lonx. 2 cm. 

Peso: 0´90 g  

Descrición: Sección do vástago circular, e cabeza semicircular. Peza moi 
alterada pola corrosión.  

Decoración: Non presenta. 

3.4. Crisois de fundición de bronce 
 Referencia: PZNEI03/b000030  

Tipo: Crisol     Material: Cerámica 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03034 UR: 1325 

Dimensións: Alt. 3´6 cm; Lonx. 6´3 cm; Esp. 1´67 cm. 

Peso:  

Descrición: Fragmento con base de fondo plano, forma xeral vertical. 
Modelado a man. Desgraxntes arredor do 20%, con tamaños entre 0´5 a 3´0 mm. 
Presenza de escoura no seu interior.  
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Decoración: Non presenta.  

   

Referencia: PZNEI03/a001376  

Tipo: Crisol     Material: Cerámica 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03032 UR: 1225 

Dimensións: Alt. 3´5 cm; Lonx. 5´5 cm; Esp. 0´6 cm; ø max. 4´1 cm. 

Peso:  

Descrición: Pequeno recipiente de forma hemiesférica, se ben cunha inflexión 
do labio formando un pico verquedor que confire á boca unha morfoloxía ovalada. 
Presenta unha base engrosada en forma de pé e con fondo plano. Restos de 
escoura no seu interior. Modelado a man.  

Decoración: Non presenta. 

     

Referencia: PZNEI03/a000494  

Tipo: Crisol     Material: Cerámica 

Campaña: 2005 (ITNEI 03)  UE: NEI03009 UR: 1225 

Dimensións: Alt. 3´7 cm; Lonx. 5´7 cm; Esp. 0´6 cm; ø max. 4´35 cm. 

Peso:  

Descrición: Pequeno recipiente de morfoloxía xeral ovalada en pranta, formas 
simples, cunha inflexión do labio formando un pico verquedor que confire unha 
morfoloxía ovalada. Engrosamento da base con fondo plano. Presenza de restos 
de escoura no interior e no pico verquedor. Modelado a man.  

Decoración: Non presenta. 

3.4.1. Comentario. 
Os crisois documentados no Castro Grande de Neixón están todos realizados a 
man e cunha factura bastante tosca; presentan unha grande cantidade de 
desgraxantes bastante grosos e de carácter silíceo, o que incrementa a 
capacidade refractaria (Berrocal-Rangel et al., 2002). Presentan signos de ter 
soportado altas temperaturas, como son a cor branca de aspecto cincento e unha 
superficie exterior alterada, ao que debemos engadir que varios dos exemplares 
teñen a base ennegrecida pola acción do lume.  

A clasificación dos crisois presenta problemas debido á súa variación por 
zonas, períodos e culturas, como apunta Gómez Ramos (1999); por iso 
seguiremos os criterios morfo-funcionais empregados por Berrocal-Rangel, 
Martínez Seco e Ruiz Tribiño (2002) para o Castiellu de Llagú: 

Tipo 2- “Vasillas-forno”.  

Estas pezas caracterízanse por ser grandes recipientes cerámicos de formas 
moi abertas e de pastas groseiras que terán servido dende os primeiros momentos 
da metalurxia para a redución dos minerais. Nelas misturaríase o mineral 
machacado, para aumenta-la superficie de contacto con carbón coa fin de acadar 
unha atmósfera reductora. Unha vez reducido sería necesaria a súa rotura para 
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poder extrae-los nódulos de cobre, que posteriormente pasarán ao crisol para a 
súa fundición (Gómez Ramos, 1996). Estas vasillas non só servirían para facer 
cobre metálico, senón que nelas tamén pode levarse a cabo a reducción de 
mineral de cobre e estaño para facer bronce, se ben non se controlaría a aleación 
(Fernández-Posse et allii, 1993).  

A este grupo podemos adscribi-la peza  PZNEI03/b000030, que conta no seu 
interior cunha capa de escoura cunha superficie de formas onduladas con 
pequenos nódulos de cor verdosa. Para a Idade do Ferro os restos deste tipo de 
recipiente van ser bastante abundantes; no mundo dos castros se ten 
documentado en xacementos a Campa Torres e mailo Castiellu Llagú en Asturias 
ou El Castrelín e maila Corona de Corporales en León, perdurando a súa utilización 
deica época romana (Gómez Ramos, 1996).    

No Castro Grande de Neixón atopamos dous exemplares con estas 
características: PZNEI03/a000494 e PZNEI03/a001376. A finalidade destas pezas é 
facer pequenas coladas para acadar boas aleacións baixando o punto de fusión 
general (Berrocal-Rangel et al., 2002), que servirán para facer pequenas pezas, se 
ben cómpre ter en conta que a densidade do metal é moi superior a 1, o cobre ten 
unha densidad de 8´83 g/cm3, polo que o volume estimado non sería igual que 
para un líquido (Gómez Ramos, 1999). 

Cronoloxicamente tódolos crisois do Castro Grande de Neixón datan dos 
séculos IV-II a.C., tendo sido recuperados nalgún dos dous foxos, polo que de 
novo temos un contexto pechado que é posible relacionar perfectamente co resto 
de materiais metálicos. 
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RESUMO E HIPÓTESE XERAL 

A intervención arqueolóxica desenvolta en 2005 no Castro Grande incrementa 
notablemente a información dispoñible sobre este xacemento arqueolóxico e 
permítenos clarificar aspectos tan sobranceiros como a súa morfoloxía e adscrición 
cronolóxica, o impacto do comercio púnico ou as transformacións acontecidas co 
gallo da conquista romana. A este respecto, contrastámo-las hipóteses 
plantexadas con anterioridade, que foran fundamentadas no rexistro exhumado na 
campaña de 2003 (Ayán et al. 2005) e na campaña de 2004 (Ayán et. al. 2005a), 
puidendo levar a cabo unha interpretación global artellada nas seguintes 
valoracións preliminares. 

O recinto superior do Castro Grande foi erguido ex novo cara aos séculos V-IV 
a. C. (en agarda das datacións radiométricas) seguindo un programa 
arquitectónico perfectamente definido. Deste xeito, a croa rodeouse dun foso 
perimetral de natureza monumental que no tramo escavado devala entre os 2.80 m 
e os 3 m de profundidade. No SE habilitouse un acceso definido por unha 
interrupción no foxo, como queda posto de manifesto trala ampliación do sector 02 
levada a cabo na presente campaña. 

Orixinalmente o sistema defensivo completábase cunha empalizada de 
madeira de carballo, que posteriormente sería substituída pola construción dun 
parapeto de terra, axustado tamén á porta de entrada. 

Neste senso, constátase unha temperá amortización do foxo ao longo da 2ª 
Idade do Ferro, o que nos leva a pensar que a finais do século II a. C. estaría 
completamente colmatado, perdendo calquer tipo de funcionalidade defensiva. 
Deste xeito, o tramo do foxo 01 presenta na base un depósito de recheo 
intencional de grandes bloques de xisto, sobre o que se guindaron sucesivos 
niveis de cunchas, conformando un basureiro que semella ter sido formado por 
aportes ao pé do foxo, ao carón da entrada. Entre os séculos IV e II a. C. o recheo 
completouse coa formación dun verquedoiro cerámico, no que aparecen 
misturados materiais púnicos con cerámicas indíxenas.  

Pola súa banda, o tramo do foxo 02 que c¡ngue a entrada polo N, presenta 
tamén un proceso de colmatación rápido e homoxéneo, mais levado a cabo 
aparentemente dende a croa. Semella terse producido un desmantelamento de 
estruturas arquitectónicas, guindando os cascotes ao interior do foxo. 

Cremos que este rápido proceso de clausura do foxo pode poñerse en 
relación coa remodelación do sistema defensivo que conlevou a ampliación do 
parapeto N. Esta obra pechou toda a Punta de Neixón e impediu o acceso dende 
terra, circunstancia que deixaría sen utilidade defensiva ao primixenio foxo 
perimetral do recinto da croa. 

Toda esta remodelación arquitectónica semella estar vencellada a un proceso 
de acondicionamento de toda a punta, de reordeación de todo ese espazo. A este 
respecto, cabe plantexa-la posibilidade de que existise unha compartimentación 
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artellada en diferentes áreas funcionais; deste xeito, o primixenio recinto quizabes 
servise de marco para actividades non estrictamente domésticas, estendéndose o 
caserío pola terraza existente entre o Castro Grande e o Castro Pequeno. 
Explicaríase deste xeito a circunstancia de non ter atopado un espazo doméstico 
arquitecturizado en pedra no interior da croa, adscribible á Fase II da cultura 
castrexa, algo totalmente excepcional nun castro deste porte no marco das Rías 
Baixas. 

Asemade, este proceso de acondicionamento coincide cronoloxicamente 
cunha dinámica histórica da que comezamos a ter notables evidencias no Castro 
Grande: o impacto do comercio púnico nesta zona da costa galega, entre os 
séculos IV e II a. C. Así pois, a calidade e variedade dos productos de importación 
púnicos (ungüentario ¿fenicio?, askós ebusitano, óla e urna íbero-púnica, 
fragmentos dunha Mañá A4 e dun kálathos) localizados no cuncheiro, no 
verquedoiro cerámico e no interior do foxo 02, amosan a incidencia deste tráfico 
comercial e a súa presenza cotiá neste enclave. Confírmase así a tendencia 
testemuñada na campaña de 2004, pola cal semella que o Castro Grande de 
Neixón se presenta coma un enclave comercial importante na longa duración, 
cunha semellanza máis que notoria co xacemento paradigmático de A Lanzada. 
Este xacemento, asentado nun emprazamento semellante ao Neixón, presenta 
unha cantidade importante de importacións mediterráneas dende o s. V a. C., 
especialmente ánfora Mañá-Pascual A4 procedente da área gaditana, o que 
salienta a súa posición estratéxica no comercio a longa distancia e o seu papel 
como referente na paisaxe púnica recreada nas Rías Baixas na Fase II da cultura 
castrexa (González Ruibal 2004: 296-99). 

Neste contexto, cómpre remarca-la aparición no sector 02 do Castro Grande, 
no interior do foxo, dunha sorte de ungüentario enteiro, que pode ser de orixe 
fenicia ou cando menos unha imitación indíxena dunha forma alóctona (da que 
non existen paralelos no NW) adscribible xenericamente a un período 
comprendido entre os séculos VII e IV a. C., e a documentación dunha conta de 
colar, fóra de contexto, que semella estar feita en ámbar (análise en curso). Desta 
peza existen paralelos en castros costeiros de Irlanda, e podería demostrar 
definitivamente a existenza de rutas comerciais marítimas de longa distancia entre 
o Báltico e o Mediterráneo. 

A este respecto, o achádego do aryballos fenicio no Castro Pequeno nas 
escavacións da década de 1970, non resulta nada anecdótico nin excepcional se o 
contextualizamos co panorama que agora presenta O Castro Grande, erguido 
probablemente no século V a. C. e cunha cantidade realmente senlleira de 
materiais púnicos que chegan até época serodia (borde de Mañá C2a). A 
importancia deste enclave comercial, cos seus fondeadeiros e capacidade 
portuaria, pode explica-la monumentalidade que progresivamente acada o 
poboado ao longo da Fase II. Os novos datos parecen dar á volta a hipótese que 
plantexaba fundamentadamente J. Naveiro, quen consideraba que Neixón ou 
Baroña, antes do cambio de era, probablemente tivesen unha participación máis 
pasiva no tráfico (Naveiro 1991: 151). 
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Como evidencia deste comercio co Mediterráneo, pero xa en época serodia 
(séculos II-I a. C.) a escavación deste ano aportounos nun estrato removido do 
sector 04, un fragmento de cerámica campaniense tipo A, que nos remite aos 
primeiros contactos comerciais con Roma, previos á conquista. 

Relacionado directamente con este tráfico comercial estaría a riqueza mineira 
da zona, así como o desenvolvemento local da metalurxia do bronce, aspecto 
confirmado para o Castro Pequeno nas escavacións de López Cuevillas e Bouza 
Brey en 1925 e nas seguintes intervencións dos anos 70. A este respecto, a 
escavación deste ano permitiu documentar no cuncheiro evidencias directas desta 
actividade no Castro Grande, coa aparición no mesmo contexto dunha fíbula de 
longo travesâo sem espira e de dous pequenos crisois perfectamente conservados, 
e  excepcionais polo que sabemos dos datos publicados, para o NW castrexo. 

Esta tradición metalúrxica conviviría coa metalurxia do ferro nese período 
(sécilos IV-II a. C.) como o amosa a aparición nos mesmos depósitos de escoura 
de ferro e dun machado do mesmo material no tramo de foxo 02. Polo tanto, 
resulta obvia a existencia de obradoiros metalúrxicos no enclave de Neixón que 
agardamos sexan localizados en campañas vindeiras cunha estratexia sistemática 
de sondaxes, como as praticadas, sen resultado polo de agora, no sector 05. 

No tocante ás bases económicas durante esta fase de ocupación semella 
claro que a comunidade asentada no Casto Grande levou a cabo unha 
optimización dos recursos malacolóxicos ao seu alcance na Punta de Neixón, pero 
empregando unha clara estratexia selectiva. Así pois, a recollida de especies 
propias da zona batida e rochosa arredor do Castro Pequeno (lapas, mexilóns) 
resulta unha actividade minoritaria con respecto ao marisqueo da zona fangosa 
intermareal e das pequenas praias ao W do castro, centrada na recoleción de 
ostras, ameixas e navallas. 

Destaca o elevado número de ostras consumidas e mailo seu tamaño, o que 
pode poñerse en relación coa óptima aptitude ecolóxica da enseada de 
Abanqueiro para a cría deste tipo de molusco (mantida deica a actualidade), cun 
excelente coñecemento do medio e/ou cunha posible preferencia gastronómica 
cara á este produto por parte dos habitantes do castro. Este dato racha coa 
tendencia xeralizada documentada nos castros do NW onde a especie máis 
recolectada presente nos concheiros é a lapa (Váquez Varela 1988: 212-213). 

Os estudos en curso sobre os restos malacolóxicos e faunísticos exhumados 
permitirán facer unha interpretación global máis certeira sobre a economía desta 
comunidade. Malia diso, cómpre subliñar que nos atopamos perante unha visión 
moi sesgada do xacamento, xa que resulta obvio que o cuncheiro documentado 
non é representativo da totalidade do poboado, no que existirían outros basureiros 
de meirande tamaño. 

Seguindo un discurso diacrónico, constátase o cambio de era coma un punto 
de inflexión na evolución do asentamento. Será neste momento cando teña lugar 
un novo reordenamento do interior do recinto principal, causante do 
desmantelamento dos niveis indíxenas. A este respecto, a escavación do sector 04 
aporta datos sobre a existencia no NE da croa dunha área especializada nalgún 
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tipo de actividade artesanal que polo momento se nos escapa, pero que está 
vencellada a restos arquitectónicos (posible forno ou depósito) en uso durante o 
século I d. C. 
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PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

A intervención arqueolóxica desenvolta no Castro Grande en 2005 clarifica 
notablemente o noso coñecemento sobre a morfoloxía e evolución arquitectónica 
do asentamento. Neste senso, cómpre plantexar que, a raíz dos restos exhumados 
no sector 01 (campañas 2003 e 2004) e no sector 04 (campaña de 2005), o nivel 
de ocupación mellor preservado no interior da croa correspóndese coa 
romanización do castro (dende o cambio de era até época baixoimperial). 

A este respecto, consideramos prioritario para a vindeira campaña de 2006 
proceder á ampliación cara ao N e o W do sector 04 co gallo de contextualizar 
mellor as estruturas arquitectónicas exhumadas o presente ano (posible área 
artesanal) e tentar valora-la funcionalidade do espazo definido polo conxunto 
circular de pedras que serve de eixo vertebrador da organización do interior do 
recinto fortificado. Esta primeira actuación permitirá valora-la posibilidade da posta 
en valor deses restos para amosar ao visitante como era o interior do castro en 
época romana. 

A segunda actuación que consideramos prioritaria centraríase na finalización 
da escavación da porta de entrada SE, do nivel de ocupación prerromano e do 
tramo do foxo 02 que resta sen escavar entre as sondaxes liñais 01 e 02. Esta nova 
intervención no sector 02 permitiría abordar de seguido un proxecto de posta en 
valor desa zona que iría acompañado de tres actuacións complementarias: 

• Un labor sistemático de consolidación das estruturas exhumadas. 

• A realización (xa en curso) dunha reconstrución virtual RD e dun vídeo de 
animación que amose o proceso construtivo do sistema defensivo do 
Castro Grande. 

• Actualización dos contidos do panel explicativo ubicado nas proximidades, 
empregando a nova información arqueolóxica aportada polas nosas 
escavacións arqueolóxicas. 

Esta intervención integral permitirá presentar ao público un interesante 
ejemplo -excepcional para o conxunto da arquitectura castrexa do NW- de sistema 
de acceso orixinal  a un poboado fortificado da 2ª Idade do Ferro. 

Finalmente, ao nivel da investigación básica, consideramos fundamental 
abordar, como terceira liña de actuación proposta, un traballo sistemático de 
sondaxe arqueolóxica das terrazas existentes ao E e S do recinto da croa do 
Castro Grande. A este respecto, a orientación da porta SE documentada nas nosas 
intervencións, así como a natureza dos depósitos de recheo do basureiro 
identificado no foxo 01, son indicios dabondo significativos sobre a existenza dun 
espazo habitacional nesa zona, ao carón da que é probable incluso que se 
atopase a zona de fondeadeiro natural.   

 



Campo de traballo arqueolóxico no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005 
Memoria Técnica 

BIBLIOGRAFÍA 
Abascal Palazón, J. M. 1994. Los nombres personales en las inscripciones latinas 

de Hispania. Murcia: Universidad de Murcia. 

Abásolo, J. A. 1993. Las estelas decoradas de la Meseta. En T. Nogales (ed.): 
Actas de la Iª Reunión sobre escultura romana en Hispania: 181-93. Madrid. 

Abásolo, J. A. e Marco, F. 1995. Tipología e iconografía en las estelas de la mitad 
septentrional de la Península Ibérica. En F. Beltrán (ed.): Roma y el nacimiento 
de la cultura epigráfica en occidente: 326-59. Zaragoza. 

Abella, I. 2003. La magia de los árboles. Simbolismo. Mitos y tradiciones. 
Plantación y cuidados. Barcelona: Ed. Integral. 

Aboal Fernández, R. e Castro Hierro, V. (coords.): O Castro de Montealegre 
(Moaña, Pontevedra). Serie Keltia, 37. Noia: Toxosoutos. 

Aboal Fernández, R., Ayán Vila, X. M. e Prieto Martínez, Mª. P. 2003. Arqueología en 
la ACEGA 2: el área arqueológica de O Peto (Vedra, A Coruña). Cadernos de 
Arqueoloxía e Patrimonio 17. Santiago: IEGPS (CSIC-XuGa). 

Aboal Fernández, R.; Castro Hierro, V.; González Ruibal, A. e Rodríguez Martínez, 
R. 2006. Outros Obxectos. En Aboal Fernández, R.; Castro Hierro, V. (coords.): 
261-274. Serie Keltia, 37. Noia: Toxosoutos. 

Acuña Castroviejo, F. 1976. Excavaciones en el castro de O Neixón. Campaña de 
1973. Noticiario Arqueológico Hispánico-Prehistoria, 5: 327-330. Madrid. 

Acuña Castroviejo, F. 2008. As escavacións arqueolóxicas nos castros de Neixón 
durante o século XX. Ponencia impartida no I Encontro Arqueolóxico de 
Barbanza (Centro Arqueolóxico de Barbanza (Neixón, 24-25 de febreiro de 
2007). Boiro: edición en DVD. 

Acuña Castroviejo, F. e Rodríguez García, P. 1997. Dúas novas estelas romanas 
decoradas con roda solar. El Museo de Pontevedra, 51: 369-80. Pontevedra. 

Agrafoxo Pérez, X. 1986. Prehistoria e Arqueoloxía do Barbanza. Santiago: Concello 
de Noia. 

Aira, M. J. 1996. La vegetación gallega durante la época de ocupación romana a 
tarvés del estudio del polen fósil. En A. Rodríguez Colmenero (coord.): Lucus 
Augusti, I:25-45. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.  

Aira, M. J. e Saá, P. 1989.  Contribución al conocimiento de la vegetación Holocena 
(3.000-2.210 BP) de la provincia de Pontevedra a través del análisis polínico. 
Anales del Jardín Botánico de Madrid, 45 (2): 461-474. Madrid. 

Aira, M. J.; Saá, P. e Taboada, T. 1989. Estudios Paleobotánicos y Edafológicos en 
Yacimientos Arqueológicos de Galicia. Arqueoloxía/Investigación, 4. Santiago: 
Xunta de Galicia. 

Altuna, J. 1980. Historia de la domesticación animal, en el País Vasco, desde sus 
orígenes hasta la romanización. Munibe, 9: 9-151. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
100 

Álvarez Castrelo, J. 1985. Síntesis Histórica de Palmeira: 1600-1850. Santiago: 
Tórculo edicións. 

Álvarez González, Y.; López González, F. e López Marcos, M. 2005. Recuperación 
e posta en valor do conxunto arqueolóxico dos Castros de Neixón. En Ayán Vila, 
X. M. (Coord.): 93-123. 

Álvarez Torrón, Mª. L. 2000. Inventario de fondos arqueológicos. Cuadernos de 
Estudios Gallegos. Monografías, 4. Santiago de Compostela: IEGPS. 

Arias Vilas, F. 1987. Castros lucenses de época romana. Memorias de Historia 
Antigua VIII: 7-16. Oviedo. 

Arias Vilas, F. 1995. Chamoso Lamas e a arqueoloxía lucense, unha revisión. En 
Lugo no obxectivo de Manuel Chamoso Lamas: 39-60. Lugo: Museo Provincial, 
Deputación provincial. 

Arnold, B. 1999. ‘Drinking the Feast’: Alcohol and the Legitimation of Power in 
Celtic Europe. Cambridge Archaeological Journal, 9:1: 71-93. Cambridge. 

Axeitos, X. L. 2000. Castelao na prensa local rianxeira. El Barbero Municipal (ed. 
facsímil). Vol. I: 5-9. Sada: Ediciós do Castro. 

Axeitos, X.L. 2003. O exilio galego: un mapa de cicatrices. Sada: Ediciós do Castro. 

Axeitos, X.L. 2007. D. Ramón Martínez López na Academia (As lealdades dun 
desterrado). En Liñares Giraut, A. 2007. Ramón Martínez López: 99-100. 
Santiago: tresCtres Editores. 

Axeitos, X. L. e Bobillo, U. 1998. Enrique Fernández Sendón (L. Fersen). Serie 
Documentos, 136. Sada: Ediciós do Castro. 

Ayán Vila, X. 2004. Sondaxes e Escavación Arqueolóxica no Castro Grande de O 
Neixón (Boiro, A Coruña). Informe Valorativo depositado na Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta de Galicia. Inédito. 

Ayán Vila, X. (coord.). 2005. Os Castros de Neixón (Boiro, A Coruña). Serie Keltia. 
Noia: Toxosoutos. 

Ayán Vila, X. M. 2005a. Arqueoloxía de Os Castros de Neixón: revisión crítica dun 
mito historiográfico. En Ayán Vila, X. M. (Coord.): 53-89. 

Ayán Vila, X. M. 2005b. Etnoarqueoloxía e Microhistoria dunha paisaxe cultural: a 
parroquia de San Pedro de Cereixa (Pobra de Brollón, Lugo). Cuadernos de 
Estudios Gallegos, 118: 117-172. Santiago: IEGPS. 

Ayán Vila, X. 2005c. Escavación Arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A 
Coruña). Campaña de 2005. Informe Valorativo depositado na Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta de Galicia. Santiago. Inédito. 

Ayán Vila, X. M. 2006. A citania de Montealegre na xénese da Arqueoloxía 
galeguista. En Aboal, R. e Castro, V. (coords.): 19-53. 

Ayán Vila, X. M. 2006a. Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón 
(Boiro, A Coruña). Campaña de 2006. Informe Valorativo depositado na 
Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

101 

Ayán Vila, X. M. (Coord.). 2007. De Sancti Vicentii de Sispalona a San Vicenzo de 
Cespón. Cadernos Culturais de Boiro, 9: 7-11. Santiago: Excmo. Concello de 
Boiro. 

Ayán Vila, X. M. 2007a. Limiar. En Ayán Vila, X. M.  (Coord.): 7-11. 

Ayán Vila, X. M. 2008. O proxecto arqueolóxico de Os Castros de Neixón (Boiro, A 
Coruña): o campo de traballo como ferramenta para a posta en valor do 
patrimonio. En A Cultura castrexa: Accións e estratexias para o seu 
aproveitamento socio-cultural (Actas do Seminario Final Castrenor, Mondariz-
Balneario, 22 e 23 de xuño de 2006): 95-105. Santiago: Xunta de Galicia. 

Ayán Vila, X. M. e Arizaga Castro, Á. 2005. Os Castros de Neixón como espazo 
simbólico na paisaxe rural tradicional (notas etnográficas e reflexións sociais). 
En Ayán Vila, X. M. (Coord.): 291-327. 

Ayán Vila, X. M. (dir.); Gianotti García, C.; Rodríguez Martínez, R. M.; González 
Pérez, L. e Arizaga Castro, A. 2005. Avance de resultados da escavación 
arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2003. En Ayán Vila, X. 
M. (Coord.): 127-161. 

Ayán Vila, X. M. (dir.); González Ruibal, A.; González Pérez, L. e Arizaga Castro, Á. 
2005a. Avance de resultados da escavación arqueolóxica no Castro Grande de 
Neixón. Campaña de 2004. En Ayán Vila, X. M. (Coord.): 165-229. 

Ayán Vila, X. M., Rodríguez Martínez, R., González Ruibal, A., González Pérez, L; 
Arizaga Castro, Á. e Franco Fernández, M. A. et al. 2007: Un espacio 
monumental de la 2ª Edad del Hierro: el recinto superior del Castro Grande de 
Neixón (Boiro, A Coruña), En Fanjul Peraza, A. (coord.), Estudios varios de 
Arqueología vaccea. A propósito de las excavaciones en los castros de Teverga 
(Asturias): 189-209. Teverga. 

Ayán Vila, X. M., González Pérez, L., Arizaga Castro, Á. e Bóveda López, M. M. 
2007a. O campo de traballo dos Castros de Neixón (Boiro, A Coruña): balance e 
análise crítica dun proxecto de xestión integral do Patrimonio (2003-2006). En IV 
Congreso Internacional sobre Musealización de xacementos arqueolóxicos: 261-
8. Santiago: Xunta de Galicia. 

Ayán Vila, X. M.; Moledo Santiago, X.; González Pérez, L. e González Gómez de 
Agüero, E. 2008. Etnoarqueoloxía e Paleomelaturxia dos castros de Neixón 
(Boiro, A Coruña). Actas das I Xornadas de Minería do Barbanza: 83-120. 
Santiago: Cámara Mineira de Galicia. 

Ayán Vila, X. M., Rodríguez Martínez, R., González Pérez, L. e González Ruibal, A. 
(en prensa). Arrecendos púnicos: un novo anaco de aríbalos no Castro Grande 
de Neixón (Boiro, A Coruña). Cuadernos de Estudios Gallegos, 121. Santiago: 
CSIC. 

Bal y Gay, J. 1954. La generación gallega de 1925. Presencia de Galicia en México. 
México: 29-40. México: Patronato de Cultura Galega. 

Balil Illana, A. 1971. Excavaciones en Torres de Oeste de Catoira (Pontevedra). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, XIII-XIV (1969-1970): 300-3. Madrid. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
102 

Balil Illana, A. 1977. Torres do Oeste, Catoira (Pontevedra), 1973. Noticiario 
Arqueológico Hispánico, Arqueología 5: 379-85. Madrid. 

Barbeito Pose, V. 2006. Nuevo Proyecto de Musealización: Centro Arqueológico 
del Barbanza. Revista de Arqueología, 302: 56-63. 

Barragán, D. e Castro, J. L. 2004-2005. Arqueología de la justicia. Arqueología de 
las víctimas de la guerra civil española y de la represión franquista. Revista 
Atlántica Mediterránea de Arqueología Social, 7: 149-74.  

Barreiro Martínez, D. 2006-7. Towards an Applied Archaeology, ERA Arqueologia 
Fóra de Série. Lisboa. 

Bellin, P.-G. e Lefebvre, C. 2002. Bosques y florestas. Ecoguía para descubrir la 
naturaleza. Madrid: Ed. Blume. 

Beltrán Lloris, M. 1980. Guía de la cerámica romana. Zaragoza: Libros Pórtico. 

Berrocal-Rangel, L.; Martínez Seco, P. e Ruiz Tribiño, C. (2002): El Castiellu de 
Llagú (Latores, Oviedo): un castro astur en los orígenes de Oviedo. Real 
Academia de la Historia y Principado de Asturias, Bibliotheca Archaeologica 
Hispana, 13. 

Bettencourt, A.M.S. 1994. A transição do Bronze Final/Ferro Inicial no povoado de 
S. Julião-Vila Verde: Algumas considerações. Trabalhos de Antropologia e 
Etnologia, XXXIV: 167-190.  

Bettencourt, A.M.S. 2000. O povoado de S. Juliao, Vila Verde, Norte de Portugal, 
nos finais da Idade do Bronze e na Transicao para a Idade do Ferro. Cadernos 
de arqueologia, Monografías 10, Braga. Unidade de Arqueologia da 
Universidade do Minho e Instituto de Ciências Sociais. 

Bettencourt, A. M. S. 2003. Expressôes simbólicas e rituais da Idade do Ferro do 
Noroeste de Portugal. En Arquitectando Espaços: da natureza à metapolis: 131-
150. Porto-Coimbra. 

Binford, L.R. 1981. Bones. Ancient men and modern myths. London: Academic 
Press, Inc. 

Bird, E. C.F. 1984. Coast, an introduction to coastal geomorphology. Oxford: Ed. 
Basil Blacwell.Oxford 

Bird, E.C.F. 1986. Coastline changes. A Global Review. Chichester: Ed. John Wiley 
and Sons. 

Blanco Chao, R. 1999. Formas y procesos geomorfológicos diferenciados en las 
costas de Galicia: Morfodinámica y evolución de un sector de costa rocosa: 
Cabo Silleiro – A Garda (Pontevedra). Tese de Doutoramento. Facultade de 
Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela. 

Blanco Freijeiro, A.; Fusté Ara, M. e García Alén, A. 1967. La necrópolis galaico-
romana de La Lanzada (Noalla, Pontevedra), II. Cuadernos de Estudios Gallegos 
22: 5-23. Santiago: CSIC. 

Blaizot, F.; Fabre, L.; Wattez, J.; Vital, J. e Combes, P. 2004. Un système 
énigmatique de combustion au Bronze moyen sur le plateau d'Espalem (canton 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

103 

de Blesle, Haute-Loire). Bulletin de la Société Préhistorique Française, t.101, nº 
2: 325-344. 

Boessneck, J. 1980. Diferencias osteológicas entre las ovejas (Ovis aries Linne) y 
cabras (Capra hircus Linne). En D. Brothwell e E. Higgs (coord.). Ciencia en 
arqueología: 338-66. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Borrego Martínez, F. 2004. Nota descritiva sobre algúns fragmentos de crisois 
atopados no castro de Viladonga. Croa, 14: 9-12. Viladonga. 

Bouza Brey, F. 1957. Ao Florentino López Cuevillas. En Homaxe a Florentino L. A. 
Cuevillas. Vigo: Galaxia. 

Bouza Brey, F. 1980. Obra Literaria Completa. Santiago: Edicións do Cerne. 

Buxó, R. 1997. Arqueología de las plantas. Barcelona: Crítica. 

Calo Lourido, F. 1993. A cultura castrexa. Porto: A Nosa Terra. 

Calo Lourido, F. e Sierra Rodríguez, X. C. 1983. As oríxenes do castrexo no Bronce 
Final. En Pereira Menaut, G. (ed.) 1983. Estudos de Cultura Castrexa e de 
Historia Antiga de Galicia: 19-85. Santiago: USC, IEGPS. 

Calo Lourido, F. e Soeiro, T. 1986. Castro de Baroña. Campañas 1980/84. 
Arqueoloxía/Memorias 6. Xunta de Galicia. 

Calvo Ces, X. A. 2001. Anotacións sobre Buenas Noches. Guadalupe 2001: 79-83. 
Noia: Sementeira. 

Cano Pan, J. A. 1987. La industria lítica castreña: los tipos y sus técnicas de talla. 
Gallaecia 9-10: 7-26. Sada: Ediciós do Castro. 

Caprile, P. 1986. Estudio de los objetos de adorno del Bronce Final y Edad del 
Hierro en la provincia de Álava. Estudios de Arqueología Alavesa, 14. Diputación 
Foral de Álava, Sección de Arqueología. 

Carballo Arceo, X., Luaces Anca, J. e Toscano Novella, Mª. C. 1998. Catálogo do 
Patrimonio Arqueolóxico. Arqueoloxía de Vigo e a súa historia.Vigo: Concello de 
Vigo. 

Carles Arribas, J. L. 1995. La dimensión sonora del medio ambiente. Relación entre 
modalidad sonora y modalidad visual en la percepción del paisaje. Tese de 
Doutoramento inédita. Universidad Autónoma de Madrid. 

Carré Aldao, E. 1980. Geografía General del Reino de Galicia. Vol. VII. Bilbao : La 
Gran Enciclopedia Vasca [Ed. facsímil]. 

Carrión, Y. 2003. Afinidades y diferencias de las secuencias antracológicas en las 
vertientes mediterránea y atlántica de la Península Ibérica. Tese de 
Doutoramento, Universidad de Valencia, inédita. 

Carter, R.W.G. 1988. Coastal environments. An introduction to the physical, 
ecological and cultural systems of coastlines. London: Academic Press.  

Carter, R.W.G. e Woodroffe, C.D. 1994. Coastal evolution: an introduction. En 
R.W.G. Carter and C.D. Woodroffe (eds.) Coastal evolution. Late Quaternary 
shoreline morphodynamics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Champion, T., Gamble, C., Shennan, S. e Whittle, A. 1991. Prehistoria de Europa. 
Barcelona: Crítica. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
104 

Charraut, D.; Favory, F. e Rinaud, C. 1992. Paysages rythmés. Recherche sur 
l'empreinte des mesures antiques dans le parcellaire agraire languedocien.  
Mappe Monde, 3: 28-33. 

Clason, A. T. 1972. Some remarks on the use and presentation of 
archaeozoological data. Helinium, 12; 139-153. 

Comendador Rey, B. 1999. Noroeste. En Delibes de Castro, G. e Montero Ruíz, I. 
(Coord.) Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. II Estudios 
regionales: 9-39. 

Concheiro Coello, Á. 2008. O Castro do Achadizo: un típico poboado fortificado da 
Idade do Ferro. Ponencia impartida no I Encontro Arqueolóxico de Barbanza 
(Centro Arqueolóxico de Barbanza (Neixón, 24-25 de febreiro de 2007). Boiro: 
edición en DVD. 

Conedera, M.; Krebs, P.; Tinner, W.; Pradella, M.; Torriani, D. 2004. The cultivation 
of Castanea sativa (Mill.) in Europe, from its origin to its diffusion on a continental 
scale. Vegetation History and Archaeobotany, 13: 161-179. 

Cordeiro Rodríguez, L. 2004. Ramón Fernández Mato. En López Otero, M. L. 
(coord.): 65-8.  

Corrales, I.; Rosell, J.; Sánchez, L.; Vera, J.A. e Vilas, L. 1977. Estratigrafía.  Madrid: 
Ed. Rueda. 

Cowel, P.J.  e Thom, B. G. 1994. Morphodynamics of coastal evolution. En R.W.G. 
Carter e C.D. Woodroffe (eds.): Coastal evolution. Late Quaternary shoreline 
morphodynamics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cortegoso Comesaña, M. 2000. Tipología de las fíbulas de los castros gallegos, a 
través de los ejemplares publicados. Gallaecia, 19: 125-141. Sada: Ediciós do 
Castro. 

Cortegoso Comesaña, M. e Viñas Cué, R. 1996-97. Las fíbulas del Castro de la Isla 
de Toralla (Vigo, Pontevedra). Castrelos, 9-10: 139-148. Vigo. 

Costa Casais, M. 1995. Formas e procesos costeiros nun sector da costa 
Occidental Galega (Fisterra-Corrubedo). Depósitos costeiros e evolución 
xeomorfolóxica. Memoria de Licenciatura. Facultade de Xeografía e Historia. 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Costa Casais, M. 2001. Análise sedimentaria e reconstrucción paleoambiental da 
Costa Atlántica de Galicia. Tese de Doutoramento. Facultade de Xeografía e 
Historia. Universidade de Santiago de Compostela. 

Costa, M., Morla. C. e Sáinz, H. (eds.). 2001. Los bosques ibéricos. Una 
interpretación geobotánica. Barcelona: Planeta. 

Criado Boado, F. 1993. Espacio monumental y paisajes prehistóricos en Galicia. En 
Concepcións espaciais e estratexias territoriais na historia de Galicia: 23-54. 
Santiago de Compsotela. 

Criado Boado, F. 1999. Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para 
la Arqueología del Paisaje. CAPA (Cadernos de Arqueoloxía da Paisaxe), 6. 
Santiago: LAFC, USC. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

105 

Criado Boado, F. 2005. Presentación del laboratorio de Arqueología da Paisaxe del 
IEGPS (y otras cosas). Arqueoweb, 7(2) (sept.-dic. 2005) 
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero7_2/conjunto7_2.htm 

Cuadrado Díaz, E. 1957. La fíbula anular hispánica y sus problemas. Zephyrus, VIII: 
5-76. Salamanca. 

Cunliffe, B. 1978. Iron Age Communities of the British Isles. London: Routledge adn 
Kegan Paul. 

Cunliffe, B. 2004. Iron Age Britain. London: English Heritage 

Desprat, S.; Sánchez-Goñi, M.F. e Loutre, M.F. 2003. Revealing climatic variability 
of the last three milennia in northwestern Iberia using pollen influx data. Earth 
and Planetary Science Letters, 213: 63-78. 

Díaz Rey, Mª. 2002. Antonio Baltar. O compromiso do exilio. Sada: Edición do 
Castro. 

Domínguez, S. e Martínez, E. 2003. Os segredos das árbores. Ed. Consellería de 
Medio Ambiente. Unión Fenosa. 

Driesch, A. von den. 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones from 
Archaeological Sites. Peabody Museum Bulletin, 1. Harvard University. 

Fábrega Álvarez, P., Parcero Oubiña, C.e Méndez Santiago, P. 2005. Alén dos 
castros de Neixón. Análise dixital dunha paisaxe arqueolóxica. En X. Ayán 
(coord.): 249-87. 

Fariña Busto, F. 1975. Excavación de A Lanzada (Sanxenxo-Pontevedra). Informe 
preliminar de la Campaña 1974. El Museo de Pontevedra, XXIX: 165-73. 
Pontevedra: El Museo de Pontevedra. 

Fariña Busto, F. 1979. As fíbulas de longo travessão sem espira nos castros do 
NW. Peninsular. Boletín Auriense IX: 27-49. Ourense.  

Fariña Busto, F. e Rodríguez, X. 2004. Dimensión arqueolóxica de X. Lorenzo. En 
Xaquín Lorenzo, 1907-1989. Unha fotobiografía: 225-234. Vigo: Xerais. 

Fariña Busto, F. e Rodríguez, X. 2004a. A propósito dos traballos arqueolóxicos de 
Don Xaquín Lorenzo. Boletín da Real Academiga Galega, 365: 57-91. A Coruña. 

Fernández Carballo, L. 2003. Achega ó estudio dos ornitomorfos acuáticos na 
cultura catrexa galaica: anaco de fíbula indíxena ornado cun pato cullerete (anas 
clypeata). Gallaecia 22: 143-55. Sada: Ediciós do Castro. 

Fernández Castro, M.C. 1988.  Arqueología protohistórica de la Península Ibérica 
(siglos X a VIII a C.). Alianza universidad. Textos. 115. Madrid: Alianza Editorial. 

Fernández Martínez, V. 2006. Una Arqueología crítica. Ciencia, ética y política en la 
construcción del pasado. Barcelona: Crítica. 

Fernández Pintos, Mª. P. 2001. As Relacións marítimas en época romana, a 
cerámica do fondo da Ría de Arousa como exemplo. En  Semana Galega de 
Historia (8ª. 1999. Santiago de Compostela). Galicia mare nostrum, a importancia 
do mar en Galicia: 11-25. Santiago de Compostela: Asociación Galega de 
Historiadores. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
106 

Fernández-Posse, M.D.; Montero, I.; Sanchez-Palencia, F.J. e Rovira, S. 1993. 
Espacio y metalurgia en la Cultura Castreña: la zona arqueológica de Las 
Médulas. Trabajos de Prehistoria, 50: 197-220. Madrid: CSIC. 

Fernández Rodríguez, C. 1996. La ganadería y la caza desde la Edad del Hierro 
hasta los inicios de la Edad Media en el Noroeste. En P. Ramil e C. Fernández 
(coord.). Arqueometría y Paleoecología del NW de la Península Ibérica. Cambios 
naturales y perturbaciones antrópicas. Férvedes, 3: 201-216. Vilalba. 

Fernández Rodríguez, C. 2000. Los macromamíferos en los yacimientos 
arqueológicos del Noroeste peninsular: un estudio económico. En Tesis 
Doctorales de la Universidad de Santiago de Compostela (año 2000): 
Humanidades. Edición en cd-rom. Universidade de Santiago de Compostela. 

Fernández Rodríguez, C. 2001. La alimentación cárnica en el castro costero de O 
Achadizo (Cabo de Cruz, Boiro, A Coruña)”. Gallaecia, 20: 165-191. 

Fernández Rodríguez, C. 2003. Ganadería, caza y animales de compañía en la 
Galicia romana: estudio arqueozoológico. Brigantium, 15. Museo Arqueolóxico 
San Antón, A Coruña. 

Fernández Rodríguez, C. 2005. Estudo dos restos faunísticos exhumados no 
Castro Grande. Campaña de 2004. En X. Ayán Vila (coord.): 231-46.  

Fernández Rodríguez, C. e Bejega García, V. 2005. Análise de restos 
malacolóxicos. En X. Ayán Vila (dir.). Excavación Arqueológica no Castro Grande 
de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña de 2005. Informe valorativo: 46-8. 
Laboratorio de Arqueoloxía de Paisaxe. Instituto de Estudos Galegos Padre 
Sarmiento, Santiago. Inédito. 

Fernández Rodríguez, C. e Caamaño Gesto, J. M. 1996. Utillaje óseo de castros 
galaico-romanos de Galicia. En Humanitas. Estudios en  Homenaxe ó Prof. Dr. 
Carlos Alonso del Real: 301-18. Santiago: USC. 

Fernández Rodríguez, C. e Pérez Ortiz, L. 2007. Caza y domesticación en el 
Noroeste de la Península Ibérica durante la Prehistoria. Datos arqueozoológicos. 
En S.O. Jorge, A.M.S. Bettencourt e I. Figueiral (Eds.): A concepçao das 
paisagense e dos espaços na Arqueologia da Península Ibérica. Actas do IV 
Congresso de Arqueologia Peninsular (Faro, 2004). Centro de Estudos de 
Património-Universidade do Algarve (Portugal). Promontoria Monográfica, 8: 
165-76. 

Figueiral, I. 1993. Charcoal analysis and the vegetational evolution of North-West 
Portugal. Oxford Journal of Archaeology, 12 (2): 209-222 

Figueiral, I. 2001. Recursos vegetais do Crastoeiro: os resultados da Antracologia. 
En Dinis, A. Pereira: O povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal). Braga: Univ. Do Minho, Instituto de Ciências Sociais. 

Figueiral, I. e Bettencourt, A.M.S. 2004. Middle/Latte Bronze Age plant communities 
and their exploitation in the Cávado Basin (NW Portugal) as shown by charcoal 
analysis: the significance and co-occurrence of Quercus (deciduous)-Fabaceae. 
Vegetation History and Archaeobotany, 13: 219-232. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

107 

Fornós, J.; Ginés J. e Gómez-Pujol, L. 2007. Geomorfología Litoral. Migjorn y 
Llevant de Mallorca. Mallorca. 

Fortes, J. 1905. As fíbulas do Noroeste da Península. Portugália, II: 149-177. 

García, L., Guindeo, A., Peraza, C. e de Palacios, P. 2003. La madera y su 
anatomía. Anomalías y defectos, estructura microscópica de coníferas y 
frondosas, identificación de maderas, descripción de especies y pared celular. 
Ed. Mundi-Prensa. 

García García, M. M. 1994. Caracteres de la evolución demográfica de la Villa de 
Baiona y su entorno rural (siglos XVI-XIX). Obradoiro de Historia Moderna, 3: 9-
27. Santiago de Compostela: USC. 

García Quintela, M. V. 2003. Imágenes, textos, paisajes e ideas: los santuarios 
castreños en contexto. En M.A. Castiñeiras e F. Díaz Platas (eds.): Profano y 
pagano en el arte hgalaico. Sémata, 14: 95-149. Santiago: USC. 

García y Bellido, A. 1949. Esculturas romanas de España y Portugal. Madrid. 

Gautier, A. 1987. Taphonomic groups: how and why?. Archaeozoologia, I: 47-52. 

Gómez Filgueiras, F. 2002. Paleometalurgia del yacimiento de la isla de Santa 
Comba. Cobas-Ferrol. En VV.AA.: Santa Comba, un referente arqueológico de la 
costa ferrolana: 67- 157. Serie Ferrol en Tempo de Historia, 17. Ferrol: 
Concellería de Cultura, Concello de Ferrol. 

Gómez Filgueiras, F. 2003. Apéndice 1. Estudio de los registros 
arqueometalúrgicos. En Aboal et al. 2003: 85-93. 

Gómez Filgueiras, F. 2005. Análisis arqueometalúrgicos de registros procedentes 
de los castros de Montealegre, Castrolandín y Castro Grande de Neixón. Informe 
técnico depositado no LPPP (USC), Santiago de Compostela. [Inédito]. 

Gómez Ramos, P. 1996. Hornos de reducción de cobre y bronce en la Pre y 
protohistoria de la península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, 53 (1): 127-43. 
Madrid: CSIC. 

Gómez Ramos, P. 1996a. Análisis de escorias férreas: nuevas aportaciones al 
conocimiento de la siderurgia prerromana en España. Trabajos de Prehistoria, 
53 (2): 145-55. Madrid: CSIC. 

Gómez Ramos, P. 1999. Obtención de metales en la prehistoria de la Península 
Ibérica. British Archaeological Reports. International, 753. Oxford: BAR. 

González Gómez de Agüero, E. 2008. Análisis del utillaje metálico del Castro 
Grande de O Neixón (Boiro, A Coruña). Férvedes, 5: 269-75. Vilalba. 

González Pérez, C. 2003. Xaquín Lorenzo Fernández ‘Xocas’ (1907-1989). Noia: 
Toxosoutos. 

González Pérez, L. e Ayán Vila, X. M. 2007. Estudo antropolóxico da relixiosidade 
popular na parroquia de San Vicenzo de Cespón. En X. Ayán Vila (coord.): 85-
128. 

González Ruibal, G. 2004. Facing two seas: Mediterranean and Atlantic contacts in 
the North-West of Iberia in the first millenium BC. Oxford Journal of Archaeology. 
Volume 23 (3). August 2004: 287-317. Oxford: Blackwell Publishing. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
108 

González Ruibal, G. 2005. Análise do material cerámico exhumado. En Ayán Vila, 
X. M. (dir.) et al.: Avance de resultados da escavación arqueolóxica no Castro 
Grande de Neixón. Campaña de 2004. En Ayán Vila, X. M. (coord) (2005): 165-
229. 

González Ruibal, A. 2006. Past the Last Outpost: Punic Merchants in the Atlantic 
Ocean (5th-1st centuries BC). Journal of Mediterranean Archaeology, 19(1): 121-
150.  

González Ruibal, A. 2006-2007. Galaicos. Poder y Comunidad en el Noroeste de la 
Península Ibérica: 1200 a. C.-50 d. C. Brigantium, 18-19. A Coruña. 

González Ruibal, A. 2007. Making things public. Archaeologies of the Spanish 
Cuivil War. Public Archaeology 6(4): 203-26. 

González Ruibal, A. e Carballo Arceo, X. 2001. Cerámicas de Castrovite (A Estrada, 
Pontevedra). Boletín Auriense, 31: 35-82. Ourense. 

González Ruibal, A. e Rodríguez Martínez, R. Mª. 2006. Cerámica indíxena e de 
importación. En R. Aboal Fernández e V. Castro Hierro (coords.): 145-187. 

González Ruibal, A.; Rodríguez Martínez, R. Mª.; Aboal Fernández, R. e Castro 
Hierro, V. 2007. Comercio mediterráneo en el castro de Montealegre (Moaña, 
Pontevedra): siglo II a. C.-s. I d.C. Archivo Español de Arqueología, 80: 43-74. 
Madrid: CSIC. 

Gautier, A. 1987. Taphonomic groups: how and why?”. Archaeozoologia, I: 47-52. 

Grant, A. 1982. The use of tooth wear as a guide to the age of domestic animals”. 
En B. Wilson, C. Grigson e S. Payne (Eds.): Ageing and sexing animal bones 
from archaeological sites. BAR, British Series 109, Oxford; pp.: 91-108. 

Halstead, P., Collins, P. e Issakidou, V. 2002. Sorting the sheep from the goats: 
morphological distinctions between the mandibles and mandibular teeth of adult 
Ovis and Capra. Journal of Archaeological Science, 29: 545-553. 

Hather, J.G. 1991. The identification of Charred Archaeological Remains of 
Vegetative Parenchymous Tissue. Journal of Archaeological Science, 18: 661-
675. 

Hather, J.G. 2000. The identification of the Northern European Woods. A guide for 
archaeologists and conservators. London: Archetype. 

Hidalgo Cuñarro, J. M. 1984. El Castro de Vigo y el Comercio Atlántico Romano en 
el Noroeste Peninsular. Revista de Guimarâes, vol. XCIV: 371-88. Guimarâes. 

Hidalgo Cuñarro, J.M. e Rodríguez Puentes, E. 1988. Castro de Fozara. Campaña 
1984. Arqueoloxía/Memorias 9. Xunta de Galicia. 

Hill, J. D. 1996. Hill-forts and the Iron Age of Wessex. En T. C. Champion e J. R. 
Collis (eds.): The Iron Age in Britain and Ireland: recent trends: 95-116. Sheffield: 
Sheffield Academic Press. 

Hingley, R. 1990. Boundaries surrounding Iron Age and Romano-British 
settlements. Scottish Archaeological Review, 7: 96-113. 

Jacquiot, C., Trenard, Y. e  Dirol, D. 1973. Atlas d’anatomie des bois des 
Angiospermes,. Paris: Centre Technique du Bois. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

109 

Jorge, S. O. 1988. O povoado de Bouça do Frade (Baiâo) no quadro do Bronze 
Final do Norte de Portugal. Porto: G.E.A.P. 

Julia, D. 1971. Étude épigraphique et iconographique des stèles funéraires de Vigo. 
Heilderberg. 

Komar, P.D. 1976. Beach processes and sedimentation. New Jersey: Pretince-Hall. 

Kubasiewicz, M. 1956. O metodyce badán wykopaliskowich szcaztków kostnych 
zwierzecych. Materialy Zachodnio-Pomorskie, 2: 235-244. 

Lage Pillado, M. 2004. Fíbulas galaico-romanas do Castro de Viladonga. Colección 
estudos de museos. Xunta de Galicia. 

Le Roux, P. E Tranoy, A. 1984. L’epigraphie du nord du Portugal: bilan et 
perspectives. Conimbriga, 23: 19-41. Coimbra. 

Liesau von Lettow-Vorbeck, C. e García García, J. 1988. Estudio de la industria 
lítica en asta de ciervo de El Soto de Medinilla. Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 15: 183-213. 

Liesau von Lettow-Vorbeck, C. e García García, J. 1998. El Soto de Medinilla: 
Faunas de mamíferos de la Edad del Hierro en el Valle del Duero (Valladolid, 
España). Archaeofauna, 7. 

Liesau von Lettow-Vorbeck, C. e García García, J. 2002. Los restos óseos: estudios 
de paleodieta y de industria ósea. En L. Berrocal-Rangel, P. Martínez Seco & C. 
Ruiz Triviño (Eds.). El Castiellu de Llagú (Latores, Oviedo). Un castro astur en los 
orígenes de Oviedo: 259-82. Madrid: Bibliotheca Archaeologica Hispana, 13. 
Real Academia de la Historia.  

Lima Olivera, E. e Prieto Martínez, Mª. P. 2002. La Arqueología en la Gasificación de 
Galicia 16: Excavación del yacimiento de Monte Buxel. TAPA (Traballos en 
Arqueoloxía e Patrimonio), 27. Santiago de Comostela: LAFC. 

Linder, G. 1977. Moluscos y Caracoles de los mares del mundo. Barcelona: 
Editorial Omega. 

Lomba Fernández, P. 2005. Arqueoloxía e Sociedade. A experiencia do Centro 
Arqueolóxico de Barbanza. En Ayán Vila, X. M. (coord.): 353-67. 

López, G. 2002. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares. 
Madrid: Mundi-Prensa. 

López, T. 2000. Sementeira de ronseis. Cinco poetas de vangarda. Xesús Bal y Gay-
Johán Carballeira- Denys Fernández-Emilio Mosteiro-José Otero Espasandín. A 
Coruña: Espiral Maior Poesía. 

López Cuevillas, F. 1925. A Citania do monte A Cidade en San Ciprián das Lás. 
Boletín de la Real Academia Gallega, tomo XIV: 201-206, 227-232, 250-257, 301-
305. 

López Cuwevillas, F. 1953. La Civilización Céltica en Galicia. Santiago: Porto 
Ediciones. 

López Cuevillas, F. 1966. A economía nos tempos da Cultura Castrexa. Grial, 13: 
261-275. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
110 

López Cuevillas, F. e Bouza Brey, F. 1926-1927. Prehistoria galega: O Neixón. 
Boletín de la Real Academia Gallega, T.16. nº 181: 1-11. T. 16, nº 182: 32-38. -- 
T. 16, n. 183: 56-61. -- T. 16, nº. 184: 76-83. -- T. 16, nº 185: 103-108. 

López Cuevillas, F. e Bouza Brey, F. 1927. Prehistoria e Folklore da Barbanza. Nós 
46 (15 de outono de 1927): 9-17.  

López Gómez, F. S. 1994. El castro de Elviña, olvidado patrimonio de futuro. 
Coruña, paraíso del turismo: 72-81. A Coruña. 

López Gómez, F. S. 1999. La sensibilidad arqueológica de D. José María Luengo 
Martínez y el castro de Baroña. En Luengo y Martínez, J. M.: Excavaciones en el 
castro céltico de Baroña. A Coruña: Deputación Provincial de A Coruña. 

López González. L. F. e Álvarez González, Y. 2000. La secuencia cultural del 
asentamiento de Laias: evolución espacial y funcional del poblado. Actas do 3º 
Congresso de Arqueología Peninsular. Volume V. proto-História da Península 
Ibérica. V: 523-30. Porto: ADECAP. 

López González, L., López Marcos, A. e Álvarez González, Y. 2004. Definición y 
recuperación de estructuras en el castro de San Cibrán de Lás. Cuadernos de 
Estudios Gallegos 117: 79-113. Santiago: IEGPS (CSIC-XuGa). 

López González, L.F.; Álvarez González, Y. e López Marcos, M. A. 2006. La 
secuencia cultural en el castro de Vilela. Cuadernos de Estudios Gallegos, 119: 
9-31. Santiago: CSIC. 

López Pérez, M.C. 2004. Aportaciones al estudio del comercio romano a través de 
la cerámica de importación, la Terra Sigillata de la provincia de A Coruña. 
Brigantium, 16. A Coruña. 

Lucas Álvarez, M. 1999. El archivo del monasterio de San Martiño de Fóra o Pinario 
de Santiago de Compostela. A Coruña. 2 vol. 

Madoz, P. 1986. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Galicia. Tomo II. [ed. facsímil]. [ed. or. 1845]. 

Mañanes, T.; Hernández, l. E Jiménez, A. 1992. Un conjunto epigráfico inédito de 
Medina del Campo (Valladolid). HAnt, 16: 273-308. 

Marchesini, M. e Arobba, D. 2003. Analisi di legni e carboni nei siti archeologici. En 
Caramiello, R. e Arobba, D. (coord.): Manuale di archeobotanica. Metodiche di 
recupero e studio: 115-46. Milano: Franco Angeli. 

Martínez Cortizas, A.; Mighall, T.; Pontevedra, X.; Nóvoa, J.C.; Peiteado, E. e 
Piñeiro, R. 2005. Linking changes in atmospheric dust deposition, vegetation 
change and human activities in northwestern Spain during the last 5300 years. 
The Holocene, 15(5): 698-706. 

Márquez Villora, J. C. 1999. El Comercio romano en el Portus Ilicitanus: el 
abastecimiento exterior de productos alimentarios (siglos I a.C.-V d.C.). Alicante: 
Universidad de Alicante. 

Masson, R. D.; Petterson, M. L. e Tiffany, J. A. 1998. Weighing vs. Counting: 
measurement reliability and the California School of Midden Analysis. American 
Antiquity, 63(2): 303-324. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

111 

Maya González, J.L. e Cuesta Toribio, F. 2001. Excavaciones arqueológicas y 
estudio de los materiales de La Campa Torres”. En Maya González, J.L. e 
Cuesta Toribio, F. (eds.): El Castro de La Campa Torres. Periodo Prerromano. 

Patrimonio / Gijón. Ayuntamiento, 6: 268-277. 

McFadyen, L. 2006. Building technologies, quick architecture and early Neolithic 
long barrow sites in southern Britain. Archaeological Review from Cambridge, 
21.1: 117-134. Cambridge. 

Meijide Cameselle, G. e Acuña Castroviejo, F. 1990. Tres dataciones de C-14 del 
castro de A Graña (Toques, A Coruña) y su contexto arqueológico. Gallaecia, 
12: 111-34. Sada: Edición do Castro. 

Meijide Pardo, A. 1969. Notas históricas sobre ostricultura en la Ría de Arosa. 
Cuadernos de Estudios Galegos, 72-73-74: 463-88. Santiago: CSIC. 

Mexía Unzurrunzaga, F. 2000. Conchas marinas de Asturias. CajAstur. 

Molina Vidal 1997. La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior. 
Alicante: Universidad de Alicante. 

Monteagudo, L. 1977. Die Beile auf der Iberischen Halbinsel. Prähistorische 
Bronzefunde. Abteilung 6. 

Moreno Nuño, R. 1994. Análisis Arqueomalacológicos en la Península Ibérica: 
Contribución Metodológica y Biocultural. Tese de Doutoramento. Departamento 
de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

Naveiro López, J. 1984. Un pecio romano en Cortegada (Villagarcía de Arosa). En II 
 Coloquio Galaico-minhoto, vol. 2: 273-283. 

Naveiro López, J. 1985. Las ánforas de Galicia en la época romana. Memoria de 
licenciatura inédita. Universidade de Santiago de Compostela. 

Naveiro López, J. 1986. El comercio marítimo en el N.O. durante época romana, a 
través de las ánforas. Revista de Arqueología 57: 40-5. Madrid: Zugarto 
Ediciones. 

Naveiro López, J. 1991. El comercio antiguo en el N.W. Peninsular. Monografías 
 Urxentes do Museu nº 5. A Coruña:  Museo Arqueolóxico de Santo Antón. 

Naveiro López, J. L. 2001. La navegación y el tráfico marítimo en la Galicia romana. 
En VIII Semana Galega de Historia. Galicia Mare Nostrum: a importancia do mar 
en Galicia: 47-62. Santiago: AGH. 

Naveiro López, J. L. 2004. Torres de Oeste. Monumento Histórico e Xacemento 
Arqueolóxico. Pontevedra: Servicio de Publicacións da Deputación de 
Pontevedra. 

Naveiro López, J. e Caamaño Gesto, J. M. 1992.  El Depósito subacuático del río 
Ulla: el material romano. En F. Acuña Castroviejo (coord.): Finis Terrae: estudios 
en lembranza do Prof. Dr. Alberto Balil: 257-95. Santiago de Compostela: USC. 

Obermaier, H. 1923. Impresiones de un Viaje Prehistórico por Galicia. Primera 
Parte. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Orense 148 (en.-feb. 1923): 1-21. Ourense. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
112 

Owok, M. A. 2005. From the Ground Up: Agency, Practice, and Community in the 
Southwestern British Bronze Age. Journal of Archaeological Method and Theory, 
12 (4): 257-281. New York. 

Parcero, C.; Méndez, F. e Blanco, R. 1999. El registro de la información en 
intervenciones arqueológicas. CAPA 9. Santiago de Compostela: LAFC, 
Universidade de Santiago. 

Parga Pondal, J.R. 1969. Sistemas de fracturas tardihercínicas del Macizo 
Hespérico. Trabajos del Laboratorio Geológico de Laxe, 37. 

Parker Pearson, M. 1999. Food, Sex and Death: Cosmologies in the British Iron Age 
with Particular Reference to East Yorkshire. Cambridge Archaeological Journal, 
9:1: 43-69. Cambridge. 

Payne, S. 1985. Morphological distinctions between the mandibular teeth of young 
sheep, Ovis, and goats, Capra. Journal of Archaeological Science, 12: 139-147. 

Peña Santos, A. de la. 1986. Yacimiento galaico-romano de Santa Trega. Campaña 
de 1983. Arqueoloxía / Memorias, 5. Santiago: Xunta de Galicia. 

Peña Santos, A. de la 1992. Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de las 
memorias de las campañas de excavación 1984-1990. Arqueoloxía/Memorias 11. 
Xunta de Galicia. 

Peña Santos, A. de la 1992a. El Primer Milenio a.C. En el Área Gallega: Génesis y 
Desarrollo del Mundo Castreño a la luz de la Arqueología. En Almagro-Gorbea, 
M. y Ruiz Zapatero, G. (eds.): Paleoetnología de la Península Ibérica: 373-94. 
Madrid: Publicaciones del Departamento de Prehistoria y Tecnología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Pereira, D. 2004. Xosé Otero Espasandín. Vida e pensamento dun cerdedense 
desterrado. Cerdedo: Verbo Xido. 

Pérez Ripoll, M. 1992. Marcas de carnicería, fracturas intencionadas y mordeduras 
de carnívoros en huesos prehistóricos del mediterráneo español. Colección 
Patrimonio. Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”. Alicante.  

Piqué, R. 1999. Producción y uso del combustible vegetal: una evaluación 
arqueológica. Treballs d’Etnoarqueologia, 3. Barcelona: UAB/CSIC. 

Piqué, R., Barceló, J.A. e Noguera, M. 2000. Transformaciones en el paisaje 
durante el Pleistoceno y el Holoceno en el Nordeste de la Península Ibérica. 
Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular: 33-50. Porto: ADECAP. 

Piqué, R.; Ros, M.T. 2002. La gestió dels recursos llenyosos entre els segles VI-II 
AC. En  Pons, E. (dir.): Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) un complex 
arqueològic d'època ibèrica (Excavacions 1990-1998): 427-39. Girona: Museu 
d'Arqueologia de Catalunya. 

Prummel, W. e Frisch, H. G. 1986. A guide for the distinction of species, sex and 
body side in bones of sheep and goat. Journal of Archaeological Science, 13: 
567-577. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

113 

Pericot García, L. e López Cuevillas, F. 1931. Excavaciones en la citania de Troña. 
Memoria de las excavaciones realizadas en 1929-1930. Memorias de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, 115. Madrid: Tipografía de Archivos. 

Portela Silva, E. 2006. Lectura histórica del paisaje. Conferencia en Do documento 
á evidencia material. I Encontro compostelán de arqueoloxía medieval, 22-24 de 
marzo, Santiago de Compostela. 

Rauret Dalmau, A. M. 1976. La metalurgia del bronce en la Península Ibérica 
durante la Edad del Hierro. Barcelona: Instituto de Arqueología y Prehistoria, 
Universidad de Barcelona. 

Reimer, P. J., Baillie, M. G. L., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Bertrand, C. J. H., 
Blackwell, P. G., Buck, C. E., Burr, G. S., Cutler, K. B., Damon, P. E., Edwards, R. 
L., Fairbanks, R. G., Friedrich, M., Guilderson, T. P., Hogg, A. G., Hughen, K. A., 
Kromer, B., McCormac, F. G., Manning, S. W., Ramsey, C. B., Reimer, R. W., 
Remmele, S., Southon, J. R., Stuiver, M., Talamo, S., Taylor, F. W., van der 
Plicht, J., e Weyhenmeyer, C. E. 2004. IntCal04 Terrestrial radiocarbon age 
calibration, 26 - 0 ka BP. Radiocarbon, 46: 1029-1058. 

Rey Castiñeira, J. 1980. Notas sobre algunhas pezas singulares da cerámica 
castrexa. Gallaecia, 6: 229-35. Sada: Ediciós do Castro. 

Rey Castiñeira, J. 1982. Avances sobre a tipoloxía da cerámica castrexa: as xerras. 
El Museo de Pontevedra, 36: 273-87. Pontevedra. 

Rey Castiñeira, J. 1990-1991. Cerámica indígena de los castros costeros de la 
Galicia occidental: Rías Bajas. Valoración del contexto general de la cultura 
castreña. Castrelos 3/4: 141-63. Vigo. 

Rey Castiñeira, J. 1992. Yacimientos castreños de la Vertiente Atlántica: análisis de 
la cerámica indígena. Tese de Doutoramento publicada en microficha (nº 185). 
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de 
Compostela. 

Rey Salgado, J. 1993. Relación morfosedimentaria entre la plataforma continental 
de Galicia y las Rías Bajas y su evolución durante el Cuaternario. Publicaciones 
Espaciales del Instituto Español de Oceanografía, 17 M.A.P.A. Madrid. 

Ríos Pérez, J. M. 1984. Boiro. Concejo gallego. Boiro: Concello de Boiro. 

Roca Roumens, M. e Fernández García, I. (coord.): Introducción al estudio de la 
cerámica romana. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Málaga.  

Rodríguez López, C. 1992. Nuevas aportaciones al estudio del aprovechamiento de 
los recursos marinos en los castros gallegos: el Castro de Cabo de Cruz. Trabajo 
de Investigación de Tercer Ciclo. Departamento de Historia I, Universidade de 
Santiago. Inédito. 

Rodríguez López, C. 1992a. Revisión del análisis del conchero del ‘Castro do 
Achadizo’ (Cabo de Cruz, Boiro, La Coruña). Informe Inédito. 

Rodríguez López, C. 1993. Unha aproximación ao estudio da explotación do mar 
na Prehistoria e Historia Antiga de Galicia a través da análise dos concheiros. En 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
114 

Historia Nova I, Iº Congreso de Xoves Historiadores de Galicia (Santiago, 1992): 
5-14. Santiago: Asociación Galega de Historiadores, Tórculo Edicións. 

Rodríguez López, C. e Fernández Rodríguez, C. 1996. Una aproximación al estudio 
de los yacimientos castreños del litoral galaico: dimensiones ambientales y 
económicas. En P. Ramil Rego; C. Fernández Rodríguez; M. Rodríguez Guitián 
(coord.). Biogeografía Pleistocena-Holocena de la Península Ibérica: 363-75. 
Xunta de Galicia. 

Rolán, E. e Otero Schmitt, J. 1996. Guía dos moluscos de Galicia. Vigo: Ed. 
Galaxia. 

Romero Masiá, A. Mª. 1987. Castro de Borneiro. Campañas 1983-84. 
Arqueoloxía/Memorias 7. Santiago: Xunta de Galicia. 

Romero Masiá, A. Mª. 1992. Obxectos metálicos do castro de Borneiro. En Acuña 
Castroviejo, F. (Coord.): Finis Terrae. Estudios en lembranza do Prof. Dr. Alberto 
Balil: 131-95. Santiago de Compostela: USC. 

Romo, A.M. 1997. Árboles de la Península Ibérica y Baleares. Barcelona: Ed. 
Planeta. 

Rovira Lloréns, S.; Gómez Ramos, P. 2001. La metalurgia prerromana de La 
Campa Torres (Gijón, Asturias). En Maya González, J.L. y Cuesta Toribio, F. 
(eds.), El castro de La Campa Torres. Período Prerromano. Patrimonio / Gijón. 
Ayuntamiento, 6: 375-384. 

Rubinos Pérez, A.; Fábregas Valcarce, R.; Alonso Mathías, F. e Concheiro Coello, 
A. 1999. Las fechas C-14 del Castro de O Achadizo (Boiro, A Coruña): 
problemática de la calibración de conchas marinas. Trabajos de Prehistoria, Vol. 
56, N. 1: 147-55. Madrid: CSIC. 

Santolalla, F. 2003. Guía de los árboles de la Península Ibérica y Baleares. 
Barcelona: Ed. Blume. 

Sanz Miguel, C.; Escudero Navarro, Z. 1994. Nuevos datos sobre las fíbulas de 
Longo Travessao sem espira. La aportación de la submeseta norte peninsular. 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid, LX: 
151-170. 

Silva, A.C. F. da 1986. A cultura castreja no Noroeste de Portugal. Cámara 
municipal de Paços de Ferreira. Museo Arqueológico da Citanía de Sanfins: 186-
192. 

Schöch, W.; Heller, I.; Schweingruber, F.H. e Kienast, F. 2004. Wood Anatomy of 
Central European Species. Online version, [www.woodanatomy.ch] 

Schweingruber, F. H. 1978. Mikroskopische Holzanatomie. Zurcher a.g. Zug. 

Schweingruber, F. H. 1990. Anatomie Europäischer Hölzer. Bern und Stuttgart. 

Silver, I. A. 1980. La La determinación de la edad en los animales domésticos. En 
D. Brothwell & E. Higgs (Coord.): Ciencia en Arqueología: 289-309. Madrid: 
Fondo de Cultura Económica. 

Stuiver, M., e Reimer, P. J. 1993. Extended 14C database and revised CALIB 
radiocarbon calibration program. Radiocarbon, 35: 215-230. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

115 

Suárez Otero, J. e Fariña Busto, F. 1990. A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra), 
definición e interpretación de un yacimiento castreño atípico. Apuntes para un 
estudio de los intercambios protohistóricos en la costa atlántica peninsular. 
Madrider Mitteilungen, 31: 309-37. 

Teichert, M. 1969. Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der 
Widerristhöhe bei vor-und frühgeschichtlichen Schweinen. Künh-Archiv., 83: 237-
292. 

Teira Brión, A. M. 2003. Os traballos agrarios e as ferramentas empregadas na 
cultura castrexa. Gallaecia 22: 157-92. Sada: Ediciós do Castro. 

Threnhaile, A.S. 1997. Coastal dynamics and landforms. Oxford: Clarendon Press.  

Troncoso, J. S.; Vázquez Varela, J. M.; Urgorri, V. 1995/96. La malacofauna en la 
alimentación de la cultura castreña de la Edad del Hierro de Galicia (NO. de 
España). Brigantium, 9: 107-114. A Coruña. 

Tylecote, R. F. 1992. A History of metallurgy. London: the Institute of materials (2ª 
ed.). 

Vargas, I. 1990. Arqueología, Ciencia y Sociedad. Caracas: Ed. Abre Brecha, 
Caracas. 

Vázquez Varela, J. M. 1984. The fishing in the Castro’s Culture. En B. Gunda (Ed.). 
The Fishing Culture of the World: 435-45. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Vázquez Varela, J. M. e Rodríguez López, C. 1997. Nuevas perspectivas en el 
estudio del aprovechamiento de los recursos marinos: el Castro de Borneiro 
(Cabana, La Coruña, Galicia). Lancia, 2: 83-109. 

Vázquez Varela, J. M.; Urgorri, V. e Troncoso, J. M. 1993. El marisqueo en la 
cultura castreña de Galicia. En Galicia: da Romanidade a xermanización. 
Problemas históricos e culturais: 101-12. Noia: Museo do Pobo Galego. 

Vernet, J.-l. e Figueiral, I. 1993. The Highlands of Aboboreira (North-West Portugal): 
ecological conditions from Middle/Late Neolithic to Early Bronze Age. Evidence 
from Charcoal Analysis. Oxford Journal of Archaeology, 12 (1): 19-28. 

Vernet, J. L., Ogereau, P., Figueiral, I., Machado, C e Uzquiano, P. 2001. Guide 
d’identification des charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-Ouest de 
l’Europe: France, Peninsule Ibérique et îles Canaries. Paris: CNRS. 

Villa Valdés, A. e Cabo Pérez, L. 2003. Depósito funerario y recinto fortificado de la 
Edad del Bronce en el castro del Chao Sanmartín. Trabajos de Prehistoria, 60 
(2): 143-51. Madrid: CSIC. 

 

 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
116 

ANEXO 1: MATERIAL GRÁFICO COMPLEMENTARIO 

1. Indice de láminas 

Lámina 1. Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón. 

Lámina 2. Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón. 

Lámina 3. Modelo dixital do Castro Grande e ubicación dos sectores de 
escavación da campaña 2005. 

Lámina 4. Planimetería do Castro Grande ca ubicación das intervencións 
arqueolóxicas antigas. 

Lámina 5. Áreas intervidas nas dúas campañas arqueolóxicas precedentes. 

Lámina 6. Actividades arqueolóxicas desenvoltas cos rapaces durante o campo de 
traballo de 2005. 

Lámina 7. Actividades arqueolóxicas desenvoltas cos rapaces durante o campo de 
traballo de 2005. 

Lámina 8.  ACTUACIÓN 1. Roza e limpeza do baixo control arqueolóxico do Castro 
Grande. 

Lámina 9. ACTUACIÓN 2. Ampliación da planimetría da Punta de Neixón cara ao N 

Lámina 10. ACTUACIÓN 3. Áreas seleccionadas para a prospección magnética na 
vindeira campaña de 2006. 

Lámina 11. ACTUACIÓN 4. Toponimia maior e recursos na Punta de Neixón a 
partir da enquisa etnográfica. 

Lámina 12. Unidades de rexistro abertas na campaña de 2005. 

Lámina 13. Limpeza e acondicionamento do sector 02. 

Lámina 14. Limpeza e acondicionamento do sector 02. 

Lámina 15. Nivel de ocupación prerromano UENEI03002 (UENEI02032). 

Lámina 16. Recheo da porta de entrada UENEI02002. 

Lámina 17. Escavación do recheo da porta de entrada UENEI02002. 

Lámina 18. Estruturas escavadas sobre o nivel de ocupación UENEI02032.  

Lámina 19. Estruturas documentadas na ampliación do sector 02.  

Lámina 20. Escavación do foxo 01.  

Lámina 21. Escavación do foxo 01. Verquedoiro cerámico (UE008, UE009). 

Lámina 22. Escavación do foxo 01. Perfil E da UR 1224 trala campaña de 2004. 
Detalles do cuncheiro. 
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Lámina 23. Escavación do foxo 01. Escavación do verquedoiro cerámico UE009.  

Lámina 24. Escavación do foxo 01. Escavación da UR 1324 e definición do perfil E 
das UR 1224 e UR 1324. Detalles da escavación do cuncheiro.  

Lámina 24b. Escavación do foxo 01. Perfil E da UR 1324. Secuencia estratigráfica.  

Lámina 25. Escavación do foxo 01. Detalles do proceso de escavación do 
cuncheiro. 

Lámina 26. Escavación do foxo 01. Escavación da UR 1324 e definición do perfil E 
das UR 1224 e UR 1324.  

Lámina 27. Escavación do foxo 01. Detalles do nivel de queimado UE023 e do 
primeiro depósito de cunchas UE024.  

Lámina 28. Escavación do foxo 01. Detalles do depósito UE025 e do segundo nivel 
de cunchas UE026. 

Lámina 29. Escavación do foxo 01. Detalles dos depósitos UE027 e UE029. 

Lámina 30.  Escavación do foxo 01. Detalles do depósito UE045 e fotos de final de 
escavación do foxo 01. 

Lámina 31. Escavación do foxo 01. Fotografías de final de escavación do foxo 01. 

Lámina 32. Escavación do foxo 02. Detalles dos depósitos UE028 e UE035. 
Definición en pranta do tramo de foxo. 

Lámina 33.  Escavación do foxo 02. Definicón en pranta do foxo 02 e da gabia 01. 

Lámina 34. Escavación da gabia 01.  

Lámina 35. Escavación da gabia 01.  

Lámina 36. Escavación do foxo 02.  

Lámina 37. Escavación do foxo 02. Perfil estratigráfico N.  

Lámina 38. Escavación da gabia 01. Apertura da UR 1627. 

Lámina 39. Final de escavación da gabia 01.  

Lámina 40. Escavación do foxo 02. Sondaxe 02.  

Lámina 41. Escavación do sector 04.  

Lámina 42. Escavación do sector 04. Estruturas documentadas en pranta.  

Lámina 43. Escavación do sector 04. 

Lámina 44. Escavación do sector 04. Proceso de escavación do depósito 
rectangular.  

Lámina 45. Escavación do sector 04. Final de escavación do depósito rectangular.  

Lámina 46. Escavación do sector 04. Final de escavación do sector 04.  

Lámina 47. Sondaxes valorativas no sector 05.  



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2005) 
Memoria Técnica 

                              
118 

Lámina 48. Mostra representativa dos restos faunísiticos recuperados no cuncheiro 
do foxo 01.  

Lámina 49. Materiais cerámicos significativos documentados no verquedoiro 
UE009.  

Lámina 50. Materiais cerámicos significativos documentados no verquedoiro 
UE009.  

Lámina 51. Algúns dos materiais cerámicos púnicos recuperados.  

Lámina 52. Evidencias de metalurxia de bronce. 

Lámina 53. Materiais significativos do tramo de foxo 02.  

Lámina 54. Materiais romanos significativos do sector 04. 

Lámina 55. Materiais significativos do interior da estrutura rectangular do sector 04. 

Lámina 56. Materiais líticos significativos do sector 02. 

Lámina 57. Materiais líticos significativos do sector 04. 

Lámina 58. Materiais significaitvos do recheo dos foxos da entrada SE. 

2. CD-Rom 
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Lámina 1

Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón (Boiro, A Coruña)



Foto aérea da Punta de Neixón do voo americano

Vista tridimensional do emprazamento dos dous castros. Montaxe dunha imaxe do satélite SPOT
do ano 2003 sobre un Modelo Dixital de Elevacións de 5 m de resolución.

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 2

Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón (Boiro, A Coruña)
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Lámina 3

Modelo dixital do terreo do Castro Grande e ubicación
dos sectores de escavación da campaña 2005

Vista cara o NW

Vista cara o SE

Vista cara o E

02

04

02

04

05

02

04

05
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Lámina 4

Planimetría do Castro Grande ca ubicación das intervencións antigas

Sondaxes antigas

Afloramento rochoso

60 m
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Lámina 5

Áreas intervidas nas dúas campañas precedentes

1900 1901

1718

1404

2400

2000 2001

2300 2301 2302

2200 2201 2202

2100 2101 2102
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1424

1324
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1124

2401 2402
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1800 1801 1802

1405 1406 1407

1504 1505 1506 1507
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1122 1123
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142314221421

1521 1522 1523
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1120 1121
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3
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1418

1318
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1118

1305 1306 1307

1625

1525

1425

1325

1225

1125

1

1724 1725

Sectores de escavación da campaña 2003

Unidades de rexistro abertas na campaña 2004

20 m

Sector 02

Sector 01Sector 01

Sector 03
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Lámina 6

Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o campo de traballo de 2005

Escavación arqueolóxica Cribado dos depósitos do cuncheiro

Sistematización das mostras malacolóxicasSistematización, lavado e siglado do material cerámico

Obradoiros e charlas sobre a cultura castrexa Reconstrución de pezas arqueolóxicas
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Lámina 7

Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o campo de traballo de 2005

Visita á escavación do castro de Castrolandín (Cuntis,
Pontevedra)

Visita á área arqueolóxica de Campolameiro

Visitas guiadas a escolares Visitas ao Patrimonio do Barbanza

Visita á escavación do castro de S. Cibrán de Lás (Ourense) Visita á área arqueolóxica de A Ferradura (Ourense)
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Lámina 8

ACTUACIÓN 1: Roza e limpeza do Castro Grandebaixo control arqueolóxico

Vista cara ao S antes da roza Vista do sector 04 cara ao S antes da roza

Vista do sector 04 cara ao N antes da roza Vista do sector 04 cara ao N despois da roza

Vista parcial da caída E do castro despois da roza Detalle do foxo defensivo N despois da roza
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Lámina 9

ACTUACIÓN 2: Ampliación da panimetría da Punta de Neixón cara ao N
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Lámina 10

Áreas seleccionadas para a prospección magnética na vindeira campaña de 2006
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Lámina 11

ACTUACIÓN 4: Toponimia maior e recursos na Punta de Neixón a partir da enquisa etnográfica

Explotacións mineiras

antigas: estaño e wolfram

Mananciais de auga

Fondeadeiro antigo
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Lámina 12

Unidades de rexistro abertas na campaña de 2005

1900 1901
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Sector 02

Sector 01Sector 01

Sector 03

1426

1526

Sector 04
2221

2321

2421

2521

2621

2721 2722

2622

2522

2422

2322

2222 2223

2323

2423

25232523

Sector 05

Sectores de escavación da campaña 2005
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Lámina 13

Limpeza e acondicionamento do sector 02

Definición en pranta da UENEI03004. Vista cara ao E

Definición en pranta da UENEI03004. Vista cara ao S

Detalle da meta de muíño reutilizada no muro UENEI03004
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Lámina 14

Limpeza e acondicionamento do sector 02

Definición en pranta da UENEI03005. Vista cara ao SW

Vista xeral da UENEI03005 cara ao W

Detalle da UENEI03005 cara ao N
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Lámina 15

Nivel de ocupación prerromano UENEI03002 (UENEI02032).

GE006GE006

GE003

GE001

GE002

GE004

GE005

GE007

UR 1422

UR 1322
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Lámina 16

Recheo da porta de entrada UENEI02002.

Vista cara ao NE do acceso, ó final da campaña de 2004Vista cara ao NE do acceso, ó final da campaña de 2004

Detalle do recheo UENEI02002, ao final da campaña de 2004Perfil estratigráfico W, ao final da campaña de 2004
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Lámina 17

Escavación do recheo da porta de entrada UENEI02002.

Limpeza do perfil E da UR 1423. Vista cara ao N Limpeza do perfil E da UR 1423. Vista cara ao S

Definición en pranta do nivel UENEI01033. Vista ao S Definición en pranta do nivel UENEI02032. Vista ao N

Definición en pranta do nivel UENEI03013. Vista ao N Vista ao S das UE011, 012, 014 e 015
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Lámina 18

Estruturas escavadas sobre o nivel de ocupación UENEI02032

Detalle da gabia UE014. Vista cara ao W. Recheo UE015 da foxa UE016. Vista cara ao SE

Detalle do burato de poste UE017.
Vista cara ao S da zona trala escavación da foxa e

do burato.

Recheo UE015 da foxa UE016. Vista cara ao W Detalle da foxa UE016 unha vez escavada.



Lámina 19

Estruturas documentadas na ampliación do sector 02

1 Tramo de foxo 01

2 Tramo de foxo 02

3 Gabia 01

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527
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Lámina 20

Escavación do foxo 01

Vista da zona antes do replanteo das UR 1225 e UR 1325.

1.

2.

3.

Decapado das UR 1225 e UR 1325.

Definición en pranta do corte do foxo 1 nas UR 1225 e UR 1325.
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Lámina 21

Escavación do foxo 01

Escavación do interior do foxo. Definición en pranta do verquedoiro cerámico(UE008, UE009).

Detalles do inicio do verquedoiro cerámico (UE008).

Detalles do verquedoiro cerámico (UE009).
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Lámina 22

Escavación do foxo 01

Perfil E da UR 1224 trala campaña 2004. Detalles do cuncheiro.

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Verquedoiro cerámico

Cunchas



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 23

Escavación do foxo 01

Escavación do verquedoiro cerámico UE009.

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527
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Lámina 24

Escavación do foxo 01. Detalles da escavación do cuncheiro.

Definición do perfil E das UR 1224 e UR 1324.

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Definición en pranta e escavación do primeIro depósito de cunchas UE024.

Definición en pranta do depósito UE039 e do pequeno nivel de queimado UE029.



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 25

Escavación do foxo 01. Detalles da escavación do cuncheiro.

Identificación de dous depósitos masivos de cunchas: UE032 (esquerda) e UE031 (dereita).

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Detalles do proceso de escavación do cuncheiro



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 26

Escavación do foxo 01

Escavación da UR 1324 e definición do perfil E das UR 1224 e UR 1324.

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 27

Escavación do foxo 01

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Vista xeral do nivel de queimado UE023, definido en pranta.

Vista xeral do primeiro depósito de cunchas UE024, definido en pranta.

Escavavación do primeiro depósito de cunchas UE024, definido en pranta.



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 28

Escavación do foxo 01

Definición en pranta do segundo nivel de cunchas UE026

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Vistas xerais do depósito UE025

Vista xeral do depósito UE025



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 29

Escavación do foxo 01

Vista xeral do depósito de UE029 trala retirada do nivel de cascotes UE027.

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Escavación do depósito UE039

Detalle da secuencia estratigráfica do perfil E



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 30

Escavación do foxo 01

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

VistaxeraldodepósitodebloquesdexistoUE045

Detalle do depósito de bloques de xisto UE045
Vista xeral do foxo 01 trala súa escavación

Vista xeral do foxo 01 trala súa escavación



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 31

Escavación do foxo 01

Fotografías do final de escavación do tramo de foxo 01

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Vista cara ao N

Vista cara ao N

Vista cara ao NW

Vista cara ao SW Vista cara ao E



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 32

Escavación do foxo 02

Definición en pranta do tramo de foxo 02

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Apertura da UR 1625. Vista cara ao W.

Vista xeral do depósito de pedras UE035. Vista cara ao N.

Vista xeral do depósito de pedras UE028.



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 33

Escavación do foxo 02

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Definición en pranta do tramo de foxo 02 e da gabia 01

Definición en pranta do tramo de foxo 02 e da gabia 01 Vista xeral do depósito de queimado UE040

Vista cara ao W do corte occidental do tramo de foxo 02

Gabia 01

Foxo 02

Foxo 02

Gabia 01



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 34

Escavación do foxo 02

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Sondaxe 01 Detalle do depósito UE053 Detalle do depósito UE053

Vista xeral do tramo de foxo e a gabia cara ao SE

Vista cara ao E da gabia (UR 1526) Vista cara ao E da gabia (UR 1526) Vista cara ao W da gabia



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 35

Escavación do foxo 02

Detalle da base da gabia e do depósito UE055, definido en pranta

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Vista xeral do acceso, cos dous foxos (vista cara ao SE)

Vista xeral e detalle do corte da gabia praticado no corte do foxo



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 36

Escavación do foxo 02

Vista xeral e detalles do proceso de escavación do foxo e da gabia

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 37

Escavación do foxo 02

Perfil N do foxo 02 na sondaxe 01

17.00

16.50

16.00

15.50

15.00

14.50

14.0014.00

14.50

15.00

15.50

16.00

16.50

17.00

0.5 Metros

UE040

UE052
UE053

UE055

UE055a

UE067



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 38

Escavación da gabia 01

Apertura da UR 1627. Vista xeral e detalle da escavación da gabia

0.5 Metros

Concheiro

15.50

15.75

16.75

16.50

16.25

16.00

16.75

16.25

16.50

16.00

15.75

15.50

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Vista xeral e detalle do depósito de cunchas UE057.

UE057
UE058

UE001

UE068

UE069

S e c u e n c i a e s t r a t i g r á f i c a . Pe r f i l E d a s o n d a x e 01



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 39

Escavación da gabia 01

Final de escavación da gabia 01 e do tramo de foxo 02

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 40

Escavación do foxo 02. Sondaxe 02

Tramo escavado da sondaxe 02. Perfil S e vista xeral cara ao E

2

2 3

1

UR 1525 UR 1526

UR 1425

UR 1325

UR 1426

UR 1326UR 1324UR 1324

UR 1225UR 1224

UR 1625
UR 1626

UR 1527

Definición en pranta do depósito UE056. Sondaxe 02.

Vista xeral do tramo do foxo 02



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 41

Escavación do sector 04

20,619

20,635
20,859

20,707

20,633

20,924

21,073

21,093

21,290

20,861

Vista xeral do sector trala retirada da capa vexetal. Vista ao S

Vista cara ao S do depósito UE019 Vista cara ao N do depósito UE019 Vista cara ao N do depósito UE043



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

U
E
0
4
2

U
E
0
6
3

UE065

0
2
U
E
0
0
3

UE061

U
E
0
5
9 U

E
0
6
0

U
E
0
2
0

UE062

UE064

UE066

Lámina 42

Pranta do sector 04 coas estruturas documentadas

Escavación do sector 04



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 43

Escavación do sector 04

Vista xeral do depósito UE041 Vista xeral da foxa UE042

Vista xeral do depósito UE043 Vista xeral do derrubo UE060

Vista xeral do muro de contención do parapeto UE020Detalle do muro UE059



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 44

Proceso de escavación da estrutura rectangular (posible pozo ou depósito)

Escavación do sector 04

Vista xeral do depósito de pedras UE043, cubrindo a estrutura Vista xeral do depósito de recheo UE049

Vista xeral da estrutura, cara ao NE O depósito de recheo UE051, trala retirada das UE 049 e 50

Vista xeral cara ao E Vista xeral cara ao W



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 45

Final de escavación da estrutura rectangular correspondente a un posible depósito

Escavación do sector 04



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 46

Final de escavación do sector 04. Vista xeral cara ao S.

Escavación do sector 04

UE059

UE020

UE066

UE046UE062



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 47

Ubicación e detalles das sondaxes valorativas

Sondaxes no sector 05

1900 1901

1718

1404

2400

2000 2001

2300 2301 2302

2200 2201 2202

2100 2101 2102

2

4

1424

1324

1224

1124

2401 2402

2002

1902

1800 1801 1802

1405 1406 1407

1504 1505 1506 1507

1304

1122 1123

1223

1323

142314221421

1521 1522 1523

162316221621

17221721

1624

1524

1119

1219

1319

1419

1519

1619

1719 1720

1620

1520

1420

1320

1220

1120 1121

1221

1321 1322

1222

3

5

1518

1618

1418

1318

1218

1118

1305 1306 1307

1625

1525

1425

1325

1225

1125

1

1724 1725

20 m

1426

1526

2221

2321

2421

2521

2621

2721 2722

2622

2522

2422

2322

2222 2223

2323

2423

25232523

Sector 05

1626

1527



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 48

Mostra representativa dos restos faunísticos recuperados no cuncheiro do foxo 01



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 49

Materiais cerámicos significativos do verquedoiro UE009.

Cacharro tipo Cíes Xerra tipo Toralla

Xerra tipo Toralla

Xerra tipo Toralla

Xerra tipo Toralla

Cacharro tipo Cíes

Cacharro tipo Cíes

Óla de asa de orella perforada

Cacharro tipo Cíes

Bordo aristado maritimo tipo Cíes

Óla de bordo plano

Panza con decoración plástica de mamelóns

Panza con decoración de mamelóns



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 50

Materiais significativos do verquedoiro UE009

Xerra Toralla Óla de almacenaxe

Óla tipo Toralla Cacharro tipo Cíes

Decoración estampillada

Xerra Toralla

Xerra Toralla

Xerra Toralla

Xerra Toralla

Peza singular tipo Recarea

Cacharro tipo Cíes Xerra Toralla

Óla de almacenaxe



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 51

Algúns dos materiais cerámicos púnicos recuperados na campaña de 2005



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 52

Evidencias de metalurxia de bronce.

Crisol cerámico con concrecións de bronce (A001376-UE032)

Fíbula de longo travessâo sem espira (J000003-UE039)

Crisol cerámico con concrecións de bronce (A000494-UE009)



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 53

Materiais significativos do tramo de foxo 02

Machada de ferro (H000002; UE056)

Botella, posible ungüentario de tipoloxía fenicia (A002091, UE053)

Doa de pasta vítrea (V000001; UE001 UR16269

Xerra Toralla con decoración estampillada e motivos ornitomorofos (A002062; UE052)

Fusaiola cerámica (A002110; UE055)



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 54

Materiais significativos de época romana documentados no sector 04

Bordo de cerámica ática Gozne de porte dunha posible soleira



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 55

Materiais significativos dos depósitos de recheo do interior da estrutura rectangular do sector 04

Base de cacharro de tradición indíxenaPrato con engobe roxo pompeiano Fondo de morteiro romano

UE049

Xerra de engobe vermello
Bordo de morteiro romano

Óla de almacenaxe de tradición alfareira bracaraugustana UE050

Pivote de ánfora Haltern 70 Bordo aristado marítimo Bordo aristado marítimo

UE051



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 56

Materiais líticos significativos documentados no sector 02



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 57

Materiais líticos significativos documentados no sector 04



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 58

Materiais significativos do recheo dos foxos da entrada SE

NEI03-CG.02

NEI03-2091



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 
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ANEXO 2: INVENTARIO DE MATERIAIS 
 

 



 

Versión 

 

Peza
 
Sector

 
TIPO 
A 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 
Obser
 
 

 

3.1 

as en inter

r 02 

SIGLA UE 
001324 027 
001325 027 

001326 027 

001327 027 

001328 027 

001329 027 

003361 027 

003362 027 

003363 027 

003364 027 

003365 027 

003366 027 

003367 027 

003368 024 

003369 024 

003370 024 

003371 024 

003372 024 

003373 024 

rvacións 

rvención 

 Rexis

DESCRITIVA 
Anaco de galbo d
Pequeno anaco de

Anaco de galbo d

Pequeno anaco de

Anaco de galbo d

Anaco de colo de

Fondo de óla cast

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Anaco de fondo d

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Anaco de galbo d

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

Pequeno galbo de

 

 

Int

strador XURXO

de cerámica castrexa
e galbo de cerámica

de cerámica castrexa

e galbo de cerámica

de cerámica castrexa

e cerámica castrexa 

trexa  

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

de cerámica castrex

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

de cerámica castrexa

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

e cerámica castrexa

tervención 

O AYÁN 

a lisa con restos de 
a castrexa lisa 

a con decoración ce

a castrexa lisa 

a lisa 

lisa 

a lisa 

a lisa 

xa moi rodada 

a lisa 

a lisa 

a lisa 

a con decoración ce

a lisa 

a lisa 

a lisa 

a lisa 

a lisa 

 
ITNEI03 
 

fulixe 

epillada 

epillada 

 Proxec
 Código
 Nome:

Consejo 

cto  
o: ITNEI03 

Esc. Castro Gran

 CAIXA 1

Laborato
 Superior de Investiga

  
 Inform

nde  Revisa

orio de Patrimonio 
ciones Científicas 

 
matizado data:  
ado data:  

  

  
  
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención   Código: ITNEI03  Informatizado data:    
ITNEI03  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003320 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003321 032 Pequeno bordo esvasado moi rodado 

A 003322 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003323 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003324 032 Anaco de galbo de cerámica púnica con dúas liñas vermellas pintadas 

A 003325 032 Colo de cerámica castrexa 

A 003263 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003264 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003265 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003266 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003267 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003268 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003269 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003270 032 Pequeno anaco de colo de cerámica castrexa 

A 003271 032 Pequeno anaco de fondo de cerámica castrexa 

A 003272 032 Pequeno anaco de colo de cerámica castrexa 

A 003273 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003274 032 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

    

    

 
Observacións 



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención   Código: ITNEI03  Informatizado data:    
ITNEI03  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador  XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003379 031 Pequeno anaco de galbo con decoración incisa 
A 003380 031 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003381 031 Bordo recto engrosado 

A 003382 031 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001358 030 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001359 030 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa con restos de fulixe 

A 001360 030 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001361 030 Pequeno bordo esvasado engrosado castrexo 

A 001321 028 Anaco de galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 001322 028 Anaco de galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 001323 028 Anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001332 028 Bordo retraído de cunco castrexo 

A 001333 028 Pequeno bordo esvasado castrexo 

A 001569 036 Anaco de galbo de cerámica castrexa con restos de fulixe 

A 003355 036 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003356 036 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003357 036 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003358 036 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003359 036 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

 003360 036 Pequeno anaco de colo de cerámica castrexa lisa 

 
Observacións 



 
 

 

Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITENI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003374 033 Bordo arestado marítimo 
A 003375 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003376 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa con restos de fulixe 

A 003377 033 Pequeño anaco de bordo de cerámica castrexa moi rodado 

A 003378 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003344 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003345 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003346 033 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003334 026 Peqeuno bordo esvasado 

A 003335 026 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003336 026 Fondo de óla castrexa 

A 003337 026 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003338 026 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003339 026 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003340 026 Fondo de óla castrexa 

A 003341 026 Anaco de fondo de cerámica castrexa con restos de fulixe 

A 003342 026 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa 

A 003343 026 Anaco de galbo de cerámica castrexa con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 

Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    



  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    
 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001370 023 Pequeno bordo esvasado 
A 001371 023 Anaco de galbo de cerámica castrexa lisa con restos de fulixe 

A 001372 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001373 023 Dous anacos de bordo arestado marítimo 

A 001374 023 Colo de cerámica castrexa lisa 

A 001375 023 Anaco de galbo de cerámica catsrexa con decoración cepillada 

A 003252 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003253 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003254 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003255 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003256 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003257 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003258 023 Peqeuno anaco de colo de cerámica castrexa 

A 003259 023 Pequeno anaco de fondo de cerámica castrexa 

A 003260 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003261 023 Pequeno anaco de colo de cerámica castrexa 

A 003262 023 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003275 023 Pequeno bordo esvasado castrexo 

 
Observacións 
 
 

 
   
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003276 023 Colo e arrinque e galbo de óla de bordo arestado 
A 003277 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003278 023 Colo de cerámica castrexa 

A 003279 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003280 023 Anaco de fondo de cerámica castrexa 

A 003281 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003282 023 Colo de xerra tipo Toralla 

A 003283 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003284 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003285 023 Bordo retraído castrexo 

A 003286 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003287 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003288 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003289 023 Pequeno anaco de bordo de xerra tipo Toralla 

A 003290 023 Fondo de óla castrexa 

A 003291 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003292 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003293 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003294 023 Colo con decoración cepillada de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003295 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 
A 003296 023 Colo con decoración cepillada de xerra tipo Toralla 

A 003297 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003298 023 Pequeno galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003299 023 Anaco de fondo de cerámica castrexa 

A 003347 038 Pequeno anaco de colo moi rodado 

A 003348 038 Pequeno anaco de fondo de cerámica castrexa lisa 

A 003349 038 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003350 038 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003351 038 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003352 038 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003353 038 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 003354 038 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 001773 038 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 003326 034 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003327 034 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003328 034 Pequeno anaco de bordo engrosado moi rodado 

A 003329 034 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003330 034 Pequeno bordo esvasado 
A 003331 034 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

A 003332 034 Bordo recto 

A 003333 034 Pequeno anaco de galbo de cerámica castrexa lisa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000462 009 Dous anacos de óla de bordo arestado con decoración plástica característica da área alfareira N 
A 000463 009 Dous anacos de bordo e colo de óla de bordo arestado 
A 000465 009 Seis anacos de óla de bordo arestado marítimo con decoración no labio (liñas paralelas) e no colo (círculos concéntricos 

estampillados) 
A 000466 009 Anaco de fondo 
A 000467 009 Anaco de bordo e colo de óla de bordo arestado 
A 000469 009 Anaco de bordo arestado con decoración no labio (liña de ondas) 
A 000474 009 Bordo arestado engrosado 
A 000479 009 Bordo de xerra con decoración plástica (mamelóns) 

A 000482 009 Asa de óla tipo Toralla 

A 000974 009 Asa de xerra tipo Toralla  

A 000975 009 Tres anacos de galbo con decoración plástica característica da área alfareira N (vasilla Borneiro A) 

A 000976 009 Anaco de galbo con decoración acanalada e estampillada 

A 000977 009 Tres anacos de galbo con restos de fulixe, decoración acanalada e estampillada 

A 000981 009 Anaco de galbo con decoración acanalada e estampillada 

A 001627 009 Bordo  retraído de cunco castrexo 

A 002008 009 Bordo arestado engrosado e arrinque de colo con decoración espatulada e restos de fulixe 

A 002834 009 Pequeno anaco de galbo con decoración a base ondas como motivo decorativo 

A 002900 009 Asa 

A 002903 009 Pequeno anaco de galbo con decoración acanalada e banda de liñas 

A 002904 009 Asa de óla tipo Toralla con decoración puntillada 

A 002905 009 Bordo arestado 

A 002906 009 Anaco de óla de bordo arestado. Bordoe  arrinque de galbo con decoración acanalada 

A 002907 009 Anaco de colo con decoración plástica (mamelón) e estampillada 

A 002908 009 Anaco de bordo esvasado con decoración estampillada no labio (círculos concéntricos) 

A 002909 009 Bordo arestado con restos de fulixe e decoración no labio (liña de ondas) 



A 002910 009 Anaco de galbo con decoración ungulada 

A 002911 009 Asa de óla tipo Toralla con restos de fulixe e decoración incisa (liñas paralelas) 

A 002913 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas paralelas e de ondas) 

 
  



 
Pezas en intervención 

   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002912 009 Anaco de galbo de óla de bordo arestado con decoración acanalada e liñas de ondas 
A 002914 009 Pequeno anaco de galbo con restos de fulixe, decoración acanalada e estampillada, moi rodado 
A 002915 009 Asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa e puntillada 
A 002916 009 Bordo e  arrinque de colo de óla de bordo arestado con decoración espatulada e restos de fulixe 
A 002917 009 Bordo arestado marítimo 

A 002918 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002919 009 Anaco de galbo e arrinque de colo con decoración incisa e estampillada (liña de ondas) 

A 002921 009 Anaco de bordo e arrinque de colo de óla de bordo arestado con decoración cepillada 

A 002922 009 Grande anaco de óla de bordo arestado marítimo 
A 002923 009 Anaco de galbo con decoración acanalada e liña de ondas 

A 002924 009 Bordo arestado con decoración incisa no labio (ondas) 

A 002925 009 Bordo arestado 

A 002926 009 Asa 

A 002928 009 Bordo e colo de xerra tipo Toralla con decoración espatulada 

A 002929 009 Pequeno anaco de galbo con decoración incisa (triángulos recheos de liñas) 

A 002931 009 Pequeno anaco de galbo con decoración acanalada e incisa 

A 002932 009 Pequeno anaco moi rodado de galbo con decoración estampillada (círculos concéntricos) 

A 002933 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 002935 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decroació incisa (liñas de ondas) 

A 002936 009 Anaco de galbo de cerámica castrexa con decoración estampillada (círculos concéntricos) 

A 002937 009 Anaco de galbo con decoración espigada 

A 002938 009 Asa 

A 002939 009 Dous anacos de bordo arestado con decoración estampillada no labio (liña de ondas) 

 



Observacións 
 
 

 

Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 03  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002943 009 Anaco de galbo con decoración incisa (bandas de X, triángulos e liñas paralelas) 

A 002944 009 Anaco de galbo con decoración estampillada 

A 003503 009 Bordo arestado marítimo 

A 002941 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002942 009 Anaco de galbo con decoración acanalada, liñas de motivos con forma de X e Y 

A 002945 009 Anaco de galbo con decoración acanalada, estampillada (liña de ondas) e puntillada 

A 002946 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas de ondas) 

 
Observacións 

 
 

 
  



Pezas en intervención 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002505 009 Dous anacos de bordo de óla de bordo arestado marítimo 
A 002506 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002507 009 Bordo de xerra tipo Toralla moi rodado 

A 002508 009 Galbo con decoración cepillada 

A 002509 009 Pequeno bordo arestado 

A 002510 009 Dous anacos de asa de xerra tipo Toralla 

A 002511 009 Dous anacos de galbo con decoración acanalada de óla de almacenamento 

A 002512 009 Bordo arestado engrosado 

A 002513 009 Bordo arestado marítimo 

A 002514 009 Bordo arestado 

A 002515 009 Bordo arestado marítimo 

A 002516 009 Bordo arestado 

A 002517 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002518 009 Bordo arestado marítimo 

A 002519 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 002520 009 Bordo arestado marítimo 

A 002521 009 Bordo arestado marítimo 

A 002522 009 Bordo arestado 

    

 
Observacións 
 
 

 



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002523 009 Anaco de asa 
A 002524 009 Pequeno bordo arestado moi rodado 

A 002525 009 Bordo arestado marítimo 

A 002526 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 002527 009 Pequeno bordo arestado moi rodado 

A 002528 009 Colo de grande vasilla de alamcenamento 

A 002529 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002530 009 Colo e arrinque de bordo de óla de bordo arestado marítimo 

A 002531 009 Galbo de cacharro castrexo con posible decoración pintada vermella 

A 002532 009 Anaco de fondo de xerra tipo toralla 

A 002533 009 Bordo arestado 

A 002534 009 Dous anacos de bordo arestado marítimo 

A 002535 009 Pequeno bordo marítimo moi rodado 

A 002536 009 Bordo arestado marítimo 

A 002537 009 Bordo arestado marítimo 

A 002538 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 002539 009 Bordo arestado 

A 002540 009 Anaco de colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002541 009 Dous anacos de bordo arestado 
A 002542 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 002543 009 Bordo aresatdo engrosado 

A 002544 009 Bordo arestado marítimo 

A 002545 009 Pequeno anaco de galbo moi rodado 

A 002546 009 Bordo arestado 

A 002547 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002548 009 Pequeño anaco de galbo moi rodado con decoración estampillada (círculos concéntricos entrelazados) 

A 002549 009 Bordo arestado 

A 002550 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 002551 009 Bordo esvasado 

A 002552 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002553 009 Bordo arestado 

A 002554 009 Bordoa restado 

A 002555 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002556 009 Anaco de galbo de xerra Toralla con decoración cepillada 

A 002557 009 Bordo arestado 

A 002558 009 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002559 009 Bordo arestado 
A 002560 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 

A 002561 009 Bordo arestado marítimo 

A 002562 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002563 009 Pequeno anaco de galbo con decoración estampillada e acanalada 

A 002564 009 Bordo arestado marítimo 

A 002565 009 Galbo con decoración acanalada 

A 002567 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002568 009 Bordo arestado 

A 002569 009 Bordo esvasado 

A 002570 009 Bordo esvasado con restos de fulixe e decoración cepillada 

A 002571 009 Bordo arestado 

A 002572 009 Bordo arestado 

A 002573 009 Colo 

A 002574 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002575 009 Bordo arestado 

A 002576 009 Bordo e galbo e óla de bordo arestado con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002577 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 
A 002578 009 Bordo arestado 

A 002579 009 Bordo arestado 

A 002580 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002581 009 Bordo aresatdo con restos de fulixe 

A 002582 009 Bordo arestado engrosado 

A 002583 009 Bordo arestado engrosado 

A 002584 009 Bordo arestado e arrinque ed colo con decoración cepilada 

A 002585 009 Bordo arestado marítimo 

A 002586 009 Bordo arestado 

A 002587 009 Bordo arestado engrosado 

A 002588 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002589 009 Bordon arestado marítimo 

A 002590 009 Bordo arestado 

A 002591 009 Bordo arestado 

A 002592 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002593 009 Bordo arestado marítimo 

A 002594 009 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002595 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada (liñas paralelas tiznadas de negro) 
A 002596 009 Bordo arestado 

A 002597 009 Bordo arestado engrosado 

A 002598 009 Bordo arestado 

A 002599 009 Arrinque de asa moi rodado 

A 002600 009 Bordo arestado 

A 002601 009 Bordo arestado 

A 002602 009 Bordo retraído 

A 002603 009 Bordo arestado 

A 002604 009 Bordo arestado 

A 002605 009 Bordo arestado 

A 002606 009 Bordo esvasado 

A 002607 009 Bordo arestado 

A 002608 009 Bordo arestado 

A 002609 009 Bordo arestado co restos de fulixe 

A 002610 009 Asa con restos de fulixe 

A 002611 009 Pequeno anaco de galbo 

A 002612 009 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002613 009 Bordo esvasado 
A 002614 009 Bordo arestado 

A 002615 009 Bordo arestado e arrinque de colo con decoración cepillada 

A 002616 009 Bordo esvasado 

A 002617 009 Bordo arestado marítimo 

A 002618 009 Bordo arestado 

A 002619 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 002620 009 Bordo esvasado 

A 002621 009 Pequeño bordo moi rodado 

A 002622 009 Bordo esvasado 

A 002623 009 Bordo esvasado 

A 002624 009 Bordo arestado 

A 002625 009 Bordo arestado 

A 002626 009 Bordo arestado e arrinque de colo con decoración espatulada 

A 002627 009 Bordo esvasado 

A 002628 009 Bordo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (bandas de liñas paralelas) 

A 002629 009 Bordo arestado marítimo 

A 002630 009 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002631 009 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 
A 002632 009 Colo 

A 002633 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 002634 009 Bordo arestado 

A 002635 009 Bordo arestado engrosado 

A 002636 009 Bordo esvasado 

A 002637 009 Colo con decoración impresa 

A 002638 009 Bordo arestado marítimo 

A 002639 009 Bordo e arrinque de colo de óla de bordo arestado 

A 002640 009 Bordo esvasado 

A 002641 009 Fondo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla 

A 002642 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002643 009 Fondo e arrinque de glabo e xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002644 009 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002645 009 Asa 

A 002646 009 Asa 

A 002647 009 Bordo esvasado 

A 002648 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002649 009 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (banda de ondas) 
A 002650 009 Bordo arestado 

A 002651 009 Bordo arestado engrosado 

A 002652 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 002653 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002654 009 Bordo arestado 

A 002655 009 Bordo arestado 

A 002656 009 Bordo esvasado 

A 002657 009 Asa 

A 002658 009 Bordo esvasado 

A 002659 009 Asa de óla tipo Toralla 

A 002660 009 Fondo de xerra tipo Tioralla 

A 002661 009 Fondo de grande óla de almacenaxe 

A 002662 009 Bordo arestado 

A 002663 009 Bordo arestado 

A 002664 009 Bordo esvasado 

A 002665 009 Arrinque de asa de óla tipo Toralla con restos de fulixe na súa cara interna 

A 002666 009 Bordo arestado con restos de fulixe e decoración cepillada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002667 009 Bordo arestado 
A 002668 009 Anaco de fondo con restos de fulixe 

A 002669 009 Bordo esvasado 

A 002670 009 Bordo esvasado 

A 002671 009 Bordo esvasado 

A 002672 009 Bordo esvasado 

A 002673 009 Bordo arestado 

A 002674 009 Bordo esvasado 

A 002675 009 Bordo esvasado 

A 002676 009 Bordo esvasado 

A 002677 009 Bordo esvasado 

A 002678 009 Bordo arestado 

A 002679 009 Anaco de asa 

A 002680 009 Asa 

A 002681 009 Bordo arestado 

A 002682 009 Bordo arestado marítimo 

A 002683 009 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada e restos de fulixe 

A 002684 009 Bordo esvasado engrosado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002685 009 Bordo de xerra tipo Toralla 
A 002686 009 Bordo arestado 

A 002687 009 Bordo arestado 

A 002688 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002689 009 Anaco de fondo 

A 002690 009 Bordo arestado 

A 002691 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002692 009 Bordo arestado marítimo 

A 002693 009 Bordo arestado engrosado 

A 002694 009 Bordo arestado 

A 002695 009 Bordo arestado 

A 002696 009 Asa con decoración incisa 

A 002697 009 Bordo gallonado tipo Vigo antigo moi rodado 

A 002698 009 Bordo arestado 

A 002699 009 Bordo arestado marítimo 

A 002700 009 Arrinque de asa 

A 002701 009 Bordo arestado engrosado 

A 002702 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002703 009 Bordo arestado marítimo 
A 002704 009 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada e incisa 

A 002705 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 002706 009 Asa con decoración na cara interna (círculos concéntricos) 

A 002707 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002708 009 Bordo arestado con restos de fulixe, moi rodado 

A 002709 009 Pequeno anaco de galbo con decoración incisa 

A 002710 009 Bordo esvasado con decoración incisa no labio 

A 002711 009 Bordo esvasado 

A 002712 009 Bordo arestado marítimo 

A 002713 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 002714 009 Anaco de asa con decoración espigada 

A 002715 009 Anaco de galbo con arrique de asa 

A 002716 009 Asa 

A 002717 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002718 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002719 009 Bordo esvasado 

A 002720 009 Galbo con decoración incisa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002721 009 Anaco de galbo con decoración cepillada 
A 002722 009 Galbo 

A 002723 009 Galbo 

A 002724 009 Galbo 

A 002725 009 Colo 

A 002726 009 Bordo de xerra tipo toralla 

A 002727 009 Colo 

A 002728 009 Pequeno anaco de galbo moi rodado 

A 002729 009 Galbo 

A 002730 009 Galbo 

A 002731 009 Colo 

A 002732 009 Bordo esvasado 

A 002733 009 Galbo 

A 002734 009 Colo 

A 002735 009 Fondo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002736 009 Bordo esvasado 

A 002737 009 Pequeno bordo esvasado cmoi rodado 

A 002738 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002739 009 Galbo con decoración acanalada 
A 002740 009 Anaco de gabo con decoración incisa 

A 002741 009 Galbo 

A 002742 009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 002743 009 Anaco de galbo 

A 002744 009 Colo 

A 002745 009 Colo e arrinque de bordo arestado 

A 002746 009 Bordo arestado marítimo 

A 002747 009 Galbo con restos de fulixe 

A 002748 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002749 009 Galbo con restos de fulixe 

A 002750 009 Colo 

A 002751 009 Anaco de galbo con restos de fulixe 

A 002752 009 Colo con decoración brunida 

A 002753 009 Colo con decoración acanalada e banda de ondas 

A 002754 009 Bordo arestado 

A 002755 009 Bordo esvasado 

A 002756 009 Galbo con decoración cepillada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002757 009 Galbo 
A 002758 009 Galbo 

A 002759 009 Bordo esvasado engrosado 

A 002760 009 Colo 

A 002761 009 Galbo 

A 002762 009 Galbo 

A 002763 009 Colo 

A 002764 009 Galbo 

A 002765 009 Galbo 

A 002766 009 Colo moi rodado 

A 002767 009 Galbo 

A 002768 009 Galbo 

A 002769 009 Pequeno anaco de galbo con restos de fulixe 

A 002770 009 Galbo 

A 002771 009 Arrinque de asa 

A 002772 009 Galbo 

A 002773 009 Galbo 

A 002774 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002775 009 Galbo 
A 002776 009 Galbo 

A 002777 009 Galbo 

A 002778 009 Galbo 

A 002779 009 Galbo 

A 002780 009 Galbo 

A 002781 009 Colo 

A 002782 009 Galbo 

A 002783 009 Galbo 

A 002784 009 Galbo 

A 002785 009 Galbo 

A 002786 009 Galbo 

A 002787 009 Colo 

A 002788 009 Galbo 

A 002789 009 Galbo 

A 002790 009 Fondo 

A 002791 009 Colo con decoración acanalada 

A 002792 009 Galbo con decoración acanalada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002793 009 Galbo 
A 002794 009 Galbo 

A 002795 009 Galbo 

A 002796 009 Galbo 

A 002797 009 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002798 009 Galbo con decoración acanalada 

A 002799 009 Galbo 

A 002800 009 Bordo esvasado 

A 002801 009 Bordo esvasado 

A 002802 009 Colo 

A 002803 009 Bordo esvasado 

A 002804 009 Galbo 

A 002805 009 Galbo 

A 002806 009 Bordo esvasado 

A 002807 009 Bordo esvsado 

A 002808 009 Galbo 

A 002809 009 Colo con decoración acanalada 

A 002810 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002811 009 Galbo 
A 002812 009 Galbo 

A 002813 009 Bordo esvasado 

A 002814 009 Bordo esvasado 

A 002815 009 Galbo 

A 002816 009 Galbo 

A 002817 009 Asa 

A 002818 009 Galbo 

A 002819 009 Bordo esvasado 

A 002820 009 Galbo 

A 002821 009 Bordo esvasado 

A 002822 009 Galbo 

A 002823 009 Colo 

A 002824 009 Colo con decoración cepillada 

A 002825 009 Colo 

A 002826 009 Bordo esvasado 

A 002827 009 Colo con restos de fulixe 

A 002828 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002829 009 Galbo 
A 002830 009 Colo 

A 002831 009 Colo con decoración acanalada e incisa (liña de ondas) 

A 002832 009 Bordo arestado 

A 002833 009 Colo 

A 002834 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 002835 009 Bordo arestado 

A 002836 009 Galbo 

A 002837 009 Colo 

A 002838 009 Colo 

A 002839 009 Asa 

A 002840 009 Galbo 

A 002841 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002842 009 Colo 

A 002843 009 Anaco e galbo con decoración acanalada 

A 002844 009 Galbo 

A 002845 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 002846 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002847 009 Galbo 
A 002848 009 Colo 

A 002849 009 Anaco de fondo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla con restos de fulixe 

A 002850 009 Anaco de asa de xerra tipo toralla 

A 002851 009 Anaco de fondo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla 

A 002852 009 Galbo 

A 002853 009 Bordo arestado 

A 002854 009 Bordo arestado con decoración no labio (banda de ondas) 

A 002855 009 Bordo recto 

A 002856 009 Colo con decoración incisa 

A 002857 009 Galbo 

A 002858 009 Galbo 

A 002859 009 Bordo arestado 

A 002860 009 Bordo arestado 

A 002861 009 Colo 

A 002862 009 Bordo esvasado 

A 002863 009 Galbo 

A 002864 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002865 009 Galbo 
A 002866 009 Galbo 

A 002867 009 Galbo 

A 002868 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002869 009 Galbo 

A 002870 009 Colo 

A 002871 009 Galbo 

A 002872 009 Galbo 

A 002873 009 Galbo 

A 002874 009 Bordo esvasado 

A 002875 009 Galbo 

A 002876 009 Galbo 

A 002877 009 Galbo 

A 002878 009 Bordo esvasado 

A 002879 009 Bordo recto 

A 002880 009 Galbo 

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002881 009 Galbo con decoración acanalada 
A 002882 009 Bordo esvasado 

A 002883 009 Colo con decoración cepillada 

A 002884 009 Galbo 

A 002885 009 Bordo esvasado 

A 002886 009 Galbo 

A 002887 009 Bordo esvasado 

A 002888 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002889 009 Galbo 

A 002890 009 Bordo esvasado 

A 002891 009 Bordo esvasado 

A 002892 009 Bordo esvasado 

A 002893 009 Galbo 

A 002894 009 Galbo 

A 002895 009 Galbo 

A 002896 009 Galbo 

A 002897 009 Galbo 

A 002898 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002899 009 Galbo 
A 002946 009 Galbo 

A 002947 009 Anaco de galbo con decoración incisa  

A 002948 009 Galbo 

A 002949 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas paralelas e ondas) 

A 002950 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002951 009 Bordo esvasado 

A 002952 009 Galbo 

A 002953 009 Colo con restos de fulixe 

A 002954 009 Colo 

A 002955 009 Bordo esvasado 

A 002956 009 Galbo 

A 002957 009 Colo 

A 002958 009 Colo 

A 002959 009 Arrinque de asa 

A 002960 009 Galbo 

A 002961 009 Colo 

A 002962 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002963 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 
A 002964 009 Galbo 

A 002965 009 Colo 

A 002966 009 Galbo 

A 002967 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 002968 009 Galbo 

A 002969 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 002970 009 Galbo 

A 002971 009 Glabo 

A 002972 009 Colo 

A 002973 009 Colo e arrinque de vordo arestado marítimo 

A 002975 009 Colo e arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 002976 009 Bordo esvasado 

A 002977 009 Galbo 

A 002978 009 Galbo 

A 002979 009 Galbo 

A 002980 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002981 009 Galbo 
A 002982 009 Galbo 

A 002983 009 Colo 

A 002984 009 Colo 

A 002985 009 Galbo 

A 002986 009 Galbo 

A 002987 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 002988 009 Galbo 

A 002989 009 Galbo 

A 002990 009 Colo 

A 002991 009 Fondo 

A 002992 009 Colo 

A 002993 009 Bordo esvasado 

A 002994 009 Fondo e arrinque de galbo de xerra tipo Toralla 

A 002995 009 Bordo esvasado 

A 002996 009 Asa 

A 002997 009 Galbo 

A 002998 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002999 009 Galbo 
A 003000 009 Bordo 

A 003001 009 Colo 

A 003002 009 Bordo esvasado con decoración incisa no labio 

A 003003 009 Bordo arestado 

A 003004 009 Galbo 

A 003005 009 Bordo esvasado 

A 003006 009 Galbo 

A 003007 009 Galbo 

A 003008 009 Colo 

A 003009 009 Bordo arestado 

A 003010 009 Bordo esvasado 

A 003011 009 Galbo 

A 003012 009 Galbo con decoración acanalada 

A 003013 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003014 009 Colo 

A 003015 009 Colo 

A 003016 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003017 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 
A 003018 009 Bordo esvasado 

A 003019 009 Galbo 

A 003020 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003021 009 Galbo 

A 003022 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 003023 009 Galbo 

A 003024 009 Bordo esvasado 

A 003025 009 Galbo con decoración acanalada 

A 003026 009 Colo 

A 003027 009 Galbo 

A 003028 009 Bordo esvasado 

A 003029 009 Galbo 

A 003030 009 Bordo esvasado 

A 003031 009 Bordo esvasado 

A 003032 009 Bordo arestado marítimo 

A 003033 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003034 009 Galbo con decoración incisa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003035 009 Colo 
A 003036 009 Galbo 

A 003037 009 Bordo esvasado 

A 003038 009 Galbo 

A 003039 009 Galbo con decoración acanalada 

A 003040 009 Colo 

A 003041 009 Galbo 

A 003042 009 Galbo 

A 003043 009 Bordo esvasado engrosado 

A 003044 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003045 009 Galbo 

A 003046 009 Bordo arestado 

A 003047 009 Galbo 

A 003048 009 Bordo tipo Corredoiras 

A 003049 009 Colo 

A 003050 009 Colo con decoración espatulada 

A 003051 009 Bordo e arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 003052 009 Colo con decoración acanalada e liña de ondas 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003053 009 Bordo de xerra tipo Toralla 
A 003054 009 Colo 

A 003055 009 Colo 

A 003056 009 Galbo 

A 003057 009 Galbo 

A 003058 009 Galbo 

A 003059 009 Galbo 

A 003060 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003061 009 Galbo 

A 003062 009 Galbo 

A 003063 009 Galbo 

A 003064 009 Galbo 

A 003065 009 Galbo 

A 003066 009 Galbo 

A 003067 009 Colo 

A 003068 009 Arrinque de asa 

A 003069 009 Galbo 

A 003070 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003071 009 Anaco de galbo con ecoración acanalada 
A 003072 009 Bordo esvasado 

A 003073 009 Galbo 

A 003074 009 Galbo 

A 003075 009 Galbo 

A 003076 009 Galbo 

A 003077 009 Galbo 

A 003078 009 Bordo moi rodado de xerra tipo Toralla 

A 003079 009 Galbo 

A 003080 009 Galbo 

A 003081 009 Galbo 

A 003082 009 Galbo 

A 003083 009 Galbo 

A 003084 009 Galbo 

A 003085 009 Galbo 

A 003086 009 Galbo 

A 003087 009 Galbo 

A 003088 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003089 009 Galbo 
A 003090 009 Galbo 

A 003091 009 Galbo 

A 003092 009 Galbo 

A 003093 009 Galbo 

A 003094 009 Galbo 

A 003095 009 Galbo 

A 003096 009 Galbo 

A 003097 009 Galbo 

A 003098 009 Galbo 

A 003099 009 Galbo 

A 003100 009 Asa 

A 003101 009 Bordo esvasado engrosado 

A 003102 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 003103 009 Colo con decoración incisa 

A 003104 009 Galbo 

A 003105 009 Colo 

A 003106 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003107 009 Colo con decoración cepillada 
A 003108 009 Galbo 

A 003109 009 Galbo 

A 003110 009 Galbo 

A 003111 009 Bordo esvasado 

A 003112 009 Colo 

A 003113 009 Colo 

A 003114 009 Arrinque de colo 

A 003115 009 Bordo esvasado engrosado 

A 003116 009 Bordo esvasado 

A 003117 009 Galbo 

A 003118 009 Bordo recto 

A 003119 009 Galbo 

A 003120 009 Galbo 

A 003121 009 Galbo 

A 003122 009 Bordo e arrinque de colo con decoración cepillada 

A 003123 009 Bordo esvasado 

A 003124 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003125 009 Bordo arestado 
A 003126 009 Galbo 

A 003127 009 Galbo 

A 003128 009 Galbo 

A 003129 009 Galbo 

A 003130 009 Bordo esvasado 

A 003131 009 Colo 

A 003132 009 Colo 

A 003133 009 Galbo 

A 003134 009 Galbo con decoración acanalada e incisa 

A 003135 009 Galbo 

A 003136 009 Galbo 

A 003137 009 Colo con decoración espatulada 

A 003138 009 Bordo esvasado 

A 003139 009 Galbo 

A 003140 009 Asa 

A 003141 009 Bordo recto 

A 003142 009 Galbo con decoración acanalda 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003143 009 Colo con decoración cepillada 
A 003144 009 Bordo arestado 

A 003145 009 Arrinque de asa 

A 003146 009 Galbo 

A 003147 009 Galbo 

A 003148 009 Anaco de galbo con acanaladura 

A 003149 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 

A 003150 009 Anaco de galbo con acanaladura 

A 003151 009 Fondo 

A 003152 009 Bordo esvasado 

A 003153 009 Colo 

A 003154 009 Bordo esvasado 

A 003155 009 Galbo 

A 003156 009 Galbo 

A 003157 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 003158 009 Galbo 

A 003159 009 Colo 

A 003160 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003161 009 Galbo 
A 003162 009 Bordo 

A 003163 009 Colo 

A 003164 009 Fondo 

A 003165 009 Bordo esvasado 

A 003166 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 003167 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 003168 009 Anaco de galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 003169 009 Colo 

A 003170 009 Colo 

A 003171 009 Galbo con decoración cepillada y acanalada 

A 003172 009 Galbo 

A 003173 009 Bordo esvasado 

A 003174 009 Anaco de galbo con decoración brunida 

A 003175 009 Colo 

A 003176 009 Galbo 

A 003177 009 Galbo 

A 003178 009 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003179 009 Bordo de xerra tipo Toralla 
A 003180 009 Colo 

A 003181 009 Colo 

A 003182 009 Galbo 

A 003183 009 Galbo 

A 003184 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 003185 009 Bordo esvasado 

A 003186 009 Galbo 

A 003187 009 Galbo 

A 003188 009 Galbo 

A 003189 009 Galbo 

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000543 009 Colo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 
A 000544 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 000546 009 Bordo arestado 

A 000547 009 Bordo esvasado 

A 000548 009 Colo 

A 000549 009 Galbo 

A 000550 009 Galbo 

A 000551 009 Galbo 

A 000552 009 Colo 

A 000553 009 Galbo 

A 000555 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 000556 009 Galbo 

A 000557 009 Bordo esvasado con restos de fulixe na cara interna 

A 000558 009 Galbo 

A 000559 009 Galbo 

A 000560 009 Anaco de galbo con decoración cepillada na cara interna 

A 000561 009 Galbo 

A 000562 009 Galbo con decoración estampillada 

A 000563 009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000564 009 Galbo 
A 000565 009 Anaco de galbo con decoración cepillada 

A 000566 009 Galbo 

A 000567 009 Galbo 

A 000568 009 Galbo 

A 000569 009 Galbo 

A 000570 009 Colo con decoración cepillada 

A 000571 009 Colo con decoración cepillada 

A 000573 009 Bordo esvasado 

A 000574 009 Bordo esvasado 

A 000575 009 Bordo arestado marítimo 

A 000576 009 Bordo esvasado 

A 000577 009 Bordo esvasado 

A 000578 009 Bordo esvasado 

A 000579 009 Colo 

A 000581 009 Colo 

A 000582 009 Galbo 

A 000583 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000584 009 Bordo esvasado 
A 000588 009 Asa 

A 000589 009 Galbo con decoración brunida 

A 000590 009  

A 000591 009 Bordo esvasado 

A 000592 009 Galbo 

A 000593 009 Galbo 

A 000594 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000595 009 Galbo 

A 000596 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000597 009 Bordo engrosado 

A 000598 009 Galbo 

A 000600 009 Galbo 

A 000601 009 Galbo 

A 000603 009 Galbo 

A 000604 009 Galbo 

A 000605 009 Galbo 

A 000607 009 Anaco de bordo arestado con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000608 009 Dous anacos de bordo arestado 
A 000609 009 Bordo arestado 

A 000610 009 Bordo arestado marítimo 

A 000611 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000612 009 Colo con decoración cepillada 

A 000613 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 000614 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000616 009 Colo 

A 000617 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000618 009 Arrinque de asa 

A 000619 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000620 009 Galbo con decoración estampillada 

A 000621 009 Dous anacos de galbo con decoración espatulada 

A 000622 009 Bordo esvasado 

A 000624 009 Colo 

A 000625 009 Galbo 

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000626 009 Galbo 
A 000627 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 000628 009 Galbo 

A 000629 009 Galbo 

A 000630 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000631 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000632 009 Galbo 

A 000634 009 Galbo e arrinque de colo 

A 000635 009 Bordo arestado engrosado 

A 000636 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000637 009 Bordo esvasado 

A 000638 009 Colo con decoración incisa 

A 000639 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000641 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000643 009 Bordo 

A 000644 009 Bordo esvasado 

A 000645 009 Galbo 

A 000646 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000648 009 Galbo 
A 000650 009 Galbo 

A 000651 009 Galbo 

A 000652 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000653 009 Bordo esvasado engrosado con restos de fulixe 

A 000654 009 Arrinque de colo con restos de fulixe 

A 000655 009 Galbo 

A 000656 009 Asa con decoración incisa 

A 000658 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000659 009 Galbo con decoración brunida 

A 000661 009 Galbo 

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000662 009 Bordo arestado con restos de fulixe 
A 000663 009 Arrinque de asa con decoración puntillada 

A 000664 009 Galbo 

A 000665 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000666 009 Bordo arestado marítimo 

A 000667 009 Bordo arestado marítimo 

A 000668 009 Galbo 

A 000669 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000670 009 Bordo arestado 

A 000671 009 Galbo 

A 000672 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000673 009 Bordo arestado engrosado 

A 000674 009 Galbo 

A 000675 009 Galbo 

A 000676 009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 000677 009 Asa e galbo de xerra Toralla con decoración incisa 

A 000678 009 Colo 

A 000679 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000680 009 Colo 
A 000681 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000682 009 Galbo 

A 000683 009 Asa e galbo de xerra Toralla con decoración incisa 

A 000684 009 Galbo 

A 000685 009 Galbo 

A 000686 009 Asa 

A 000687 009 Galbo 

A 000688 009 Galbo 

A 000689 009 Galbo 

A 000690 009 Galbo 

A 000691 009 Galbo 

A 000692 009 Galbo 

A 000693 009 Galbo 

A 000694 009 Galbo 

A 000695 009 Galbo con decoración estmapillada 

A 000696 009 Galbo 

A 000697 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000698 009 Bordo de xerra tipo Toralla 
A 000700 009 Galbo 

A 000701 009 Galbo 

A 000702 009 Dous anacos de galbo 

A 000703 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 000704 009 Galbo 

A 000706 009 Colo 

A 000707 009 Galbo 

A 000708 009 Bordo arestado 

A 000709 009 Galbo 

A 000711 009 Galbo con decoración incisa 

A 000712 009 Bordo arestado 

A 000713 009 Bordo arestado 

A 000714 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000715 009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000718 009 Colo con decoración acanalada e cepillada 

A 000719 009 Galbo 

A 000720 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000721 009 Bordo arestado marítimo 

A 000722 009 Bordo arestado 

A 000723 009 Galbo 

A 000724 009 Bordo esvasado con decoración cepillada 

A 000725 009 Galbo 

A 000727 009 Bordo arestado 

A 000728 009 Bordo arestado 

A 000729 009 Galbo 

A 000730 009 Galbo 

A 000731 009 Bordo arestado 

A 000732 009 Bordo esvasado 

A 000733 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000735 009 Galbo 

A 000736 009 Galbo 

A 000737 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000738 009 Bordo 

A 000739 009 Colo 

A 000740 009 Arrinque de asa moi rodado 

A 000741 009 Galbo con decoración incisa 

A 000743 009 Galbo 

A 000744 009 Bordo esvasado 

A 000745 009 Bordo arestado marítimo 

A 000746 009 Galbo 

A 000747 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000748 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000749 009 Bordo esvasado 

A 000750 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 000751 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000754 009 Bordo arestado e arrinque de colo con decoración cepillada 

A 000756 009 Galbo 

A 000757 009 Bordo arestado 

A 000758 009 Bordoa restado engrosado 

A 000764 009 Bordo esvasado 

A 000765 009 Galbo 

A 000766 009 Galbo con decroación acanalada e restos de fulixe 

A 000767 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000768 009 Galbo 

A 000769 009 Asa con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000771 009 Bordo esvasado engrosado 

A 000772 009 Galbo 

A 000775 009 Bordo esvasado 

A 000776 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 000777 009 Bordo esvasado con decoración cepillada 

A 000778 009 Bordo arestado marítimo 

A 000779 009 Bordo arestado marítimo 

A 000781 009 Colo 

A 000782 009 Bordo arestado 

A 000783 009 Galbo 

A 000784 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000790 009 Galbo 

A 000791 009 Fondo 

A 000792 009 Galbo 

A 000793 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 000794 009 Bordo arestado 

A 000795 009 Bordo arestado 

A 000797 009 Galbo 

A 000798 009 Bordo arestado 

A 000799 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 000800 009 Bordo arestado 

A 000801 009 Bordo esvasado 

A 000802 009 Arrinque de colo 

A 000803 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000804 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000807 009 Galbo con restos de fulixe 

A 000808 009 Galbo 

A 000809 009 Galbo 

A 000810 009 Galbo 

A 000811 009 Galbo 

A 000812 009 Colo 

A 000813 009 Bordo arestado engrosado 

A 000815 009 Bordo arestado 

A 000816 009 Bordo arestado engrosado 

A 000817 009 Galbo 

A 000818 009 Galbo 

A 000819 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000863 009 Galbo 

A 000864 009 Galbo 

A 000865 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000866 009 Galbo 

A 000867 009 Galbo 

A 000869 009 Galbo 

A 000870 009 Galbo 

A 000871 009 Galbo 

A 000872 009 Arrinque de galbo 

A 000873 009 Galbo 

A 000874 009 Colo 

A 000875 009 Galbo 

A 000876 009 Galbo 

A 000877 009 Galbo con decoración cepillada e restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000878 009 Galbo 
A 000879 009 Colo 

A 000887 009 Galbo 

A 000888 009 Galbo 

A 000889 009 Galbo 

A 000890 009 Galbo con restos de fulixe 

A 000891 009 Galbo 

A 000893 009 Galbo 

A 000894 009 Galbo 

A 000895 009 Galbo 

A 000896 009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 000897 009 Bordo esvasado 

A 000898 009 Galbo 

A 000899 009 Galbo 

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001008 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001009 009 Galbo 

A 001010 009 Bordo arestado engrosado 

A 001011 009 Colo 

A 001012 009 Bordo arestado marítimo 

A 001013 009 Colo 

A 001014 009 Galbo 

A 001015 009 Bordo arestado marítimo 

A 001016 009 Galbo con restos de fulixe 

A 001017 009 Galbo con restos de fulixe e decoración plástica gallonada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001018 009 Bordo esvasado 
A 001019 009 Galbo 

A 001020 009 Bordo esvasado 

A 001021 009 Bordo esvasado 

A 001022 009 Galbo con decoración espatulada 

A 001023 009 Galbo 

A 001024 009 Bordo esvasado 

A 001025 009 Galbo 

A 001026 009 Bordo esvasado 

A 001027 009 Galbo 

A 001028 009 Galbo 

A 001029 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 

A 001031 009 Galbo 

A 001032 009 Colo 

A 001033 009 Anaco de fondo con restos de fulixe 

A 001034 009 Bordo esvasado 

A 001035 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001036 009 Bordo arestado 
A 001037 009 Colo 

A 001038 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001039 009 Bordo arestado 

A 001040 009 Bordo esvasado 

A 001041 009 Bordo esvasado 

A 001042 009 Bordo arestado marítimo 

A 001043 009 Galbo con restos de fulixe 

A 001044 009 Galbo 

A 001045 009 Bordo arestado marítimo 

A 001046 009 Bordo arestado marítimo 

A 001047 009 Colo con decoración cepillada 

A 001048 009 Bordo arestado engrosado 

A 001050 009 Galbo con decoración acanalda 

A 001051 009 Bordo arestado marítimo 

A 001052 009 Arrinque de asa de xerra Toralla con decoración incisa 

A 001053 009 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001054 009 Colo de xerra tipo Toralla 
A 001055 009 Asa de xerra tipo Toralla con restos de fulixe 

A 001056 009 Bordo esvasado 

A 001057 009 Galbo 

A 001058 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 001059 009 Galbo 

A 001060 009 Bordo esvasado con restos de fulixe na cara interna 

A 001061 009 Galbo con decoración incisa (liña de X e de ondas) e acanalada 

A 001062 009 Galbo 

A 001063 009 Bordo arestado engrosado 

A 001064 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 001065 009 Anaco de fondo de xerra tipo Toralla 

A 001067 009 Bordo engrosado 

A 001068 009 Colo con decoración cepillada 

A 001069 009 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001094 009 Bordo arestado engrosado 
A 001095 009 Anaco de galbo con decoración acanalada 

A 001096 009 Bordo arestado engrosado 

A 001097 009 Bordo arestado engrosado 

A 001098 009 Galbo 

A 001099 009 Bordo arestado engrosado 

A 001100 009 Bordo esvasado 

A 001102 009 Galbo 

A 001104 009 Asa 

A 001105 009 Colo 

A 001106 009 Galbo 

A 001107 009 Bordo esvasado 

A 001108 009 Bordo esvasado 

A 001109 009 Bordo esvasado 

A 001110 009 Galbo 

A 001111 009 Galbo 

A 001113 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001114 009 Galbo 
A 001115 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001116 009 Galbo 

A 001117 009 Colo 

A 001118 009 Galbo 

A 001119 009 Colo 

A 001120 009 Colo con decoración estampillada 

A 001121 009 Colo con decoración cepillada 

A 001122 009 Bordo arestado engrosado 

A 001123 009 Galbo 

A 001124 009 Colo 

A 001125 009 Bordo arestado 

A 001126 009 Bordo arestado marítimo 

A 001127 009 Bordo arestado marítimo 

A 001128 009 Bordo arestado engrosado 

A 001129 009 Colo 

A 001130 009 Galbo 

A 001131 009 Bordo arestado marítimo moi rodado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001132 009 Bordo arestado engrosado 
A 001133 009 Bordo arestado engrosado 

A 001134 009 Colo 

A 001135 009 Bordo esvasado 

A 001136 009 Galbo 

A 001137 009 Galbo 

A 001138 009 Galbo 

A 001139 009 Galbo 

A 001141 009 Bordo esvasado 

A 001142 009 Galbo 

A 001144 009 Colo 

A 001145 009 Arrinque de asa 

A 001150 009 Bordo arestado engrosado 

A 001152 009 Bordo esvasado 

A 001153 009 Bordo arestado 

A 001154 009 Bordo engrosado 

A 001156 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001157 009 Galbo con decoración cepillada 
A 001158 009 Colo 

A 001159 009 Colo con decoración cepillada 

A 001160 009 Galbo 

A 001161 009 Colo 

A 001162 009 Galbo 

A 001163 009 Galbo 

A 001164 009 Galbo 

A 001165 009 Colo 

A 001167 009 Bordo esvasado 

A 001168 009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 001169 009 Bordo arestado engrosado 

A 001170 009 Bordo arestado marítimo 

A 001196 009 Bordo arestado marítimo 

A 001197 009 Galbo con decoración acanalada e cepillada 

A 001198 009 Bordo arestado engrosado 

A 001199 009 Colo 

A 001200 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



 
 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001201 009 Bordo arestado engrosado 
A 001202 009 Galbo 

A 001204 009 Bordo esvasado 

A 001205 009 Galbo 

A 001206 009 Colo 

A 001207 009 Bordo arestado engrosado 

A 001208 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 001209 009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla 

A 001210 009 Arrinque de asa 

A 001211 009 Galbo 

A 001212 009 Galbo 

A 001213 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001214 009 Galbo 

A 001215 009 Galbo 

A 001216 009 Galbo 

A 001217 009 Galbo 

A 001218 009 Galbo con decoración cepilalda 

A 001219 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001220 009 Galbo 
A 001221 009 Fondo de xerra tipo toralla 

A 001222 009 Bordo arestado marítimo 

A 001224 009 Galbo 

A 001225 009 Bordo arestado marítimo 

A 001227 009 Galbo 

A 001228 009 Colo con decoración cepillada 

A 001229 009 Colo 

A 001231 009 Galbo 

A 001232 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001233 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001234 009 Bordo esvasado 

A 001235 009 Galbo 

A 001236 009 Bordo esvasado 

A 001237 009 Bordo e arrinque de colo con decoración cepillada 

A 001238 009 Galbo 

A 001239 009 Colo 

A 001240 009 Asa con restos de fulixe e decoración incisa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001241 009 Bordo de xerra tipo Toralla 
A 001242 009 Colo 

A 001243 009 Bordo arestado 

A 001244 009 Galbo con restos de fulixe 

A 001245 009 Galbo con decoración cepillada e restos de fulixe 

A 001246 009 Galbo 

A 001247 009 Galbo 

A 001248 009 Galbo 

A 001250 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001251 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001252 009 Galbo 

A 001253 009 Galbo 

A 001254 009 Galbo 

A 001255 009 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001256 009 Bordo esvasado 

A 001257 009 Bordo esvasado 

A 001258 009 Bordo arestado marítimo 

A 001259 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001260 009 Colo 
A 001261 009 Colo 

A 001262 009 Bordo e arrinque de colo 

A 001263 009 Bordo arestado marítimo 

A 001264 009 Galbo 

A 001265 009 Colo con decoración cepillada e acanalada 

A 001266 009 Fondo de xerra tipo Toralla 

A 001267 009 Galbo con decoración cepillada e restos de fulixe 

A 001270 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 001271 009 Galbo 

A 001272 009 Galbo 

A 001274 009 Colo 

A 001275 009 Galbo 

A 001276 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001277 009 Bordo esvasado 

A 001278 009 Galbo 

A 001279 009 Bordo arestado marítimo 

A 001280 009 Galbo con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001281 009 Galbo 
A 001282 009 Bordo esvasado 

A 001283 009 Galbo 

A 001284 009 Bordo esvasado 

A 001285 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001286 009 Colo 

A 001287 009 Galbo con decoración brunida 

A 001288 009 Galbo 

A 001289 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001290 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001291 009 Galbo 

A 001292 009 Galbo 

A 001293 009 Colo 

A 001294 009 Galbo 

A 001295 009 Galbo 

A 001296 009 Bordo arestado marítimo 

A 001297 009 Colo 

A 001298 009 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001299 009 Galbo 
A 001300 009 Galbo 

A 001301 009 Galbo 

A 001302 009 Colo de xerra tipo Toralla 

A 001303 009 Bordo arestado marítimo 

A 001304 009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 001305 009 Colo con restos de fulixe 

A 001306 009 Colo 

A 001307 009 Colo con decoración acanalada 

A 001308 009 Galbo con decoración acanalada e incisa (liña de ondas) 

A 001309 009 Galbo 

A 001310 009 Galbo 

A 001311 009 Galbo 

A 001312 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001313 009 Galbo de xerra tipo Toralla 

A 001315 009 Colo 

A 001316 009 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 001317 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001318 009 Galbo con decoración cepillada e restos de fulixe 
A 001319 009 Bordo esvasado 

A 001368 009 Galbo 

A 001385 009 Galbo con decoración cepillada e ungulada 

A 001386 009 Bordo esvasado 

A 001387 009 Bordo esvasado engrosado 

A 001388 009  

A 001389 009 Bordo esvasado 

A 001390 009 Bordo arestado marítimo 

A 001392 009 Bordo esvasado 

A 001393 009 Bordo esvasado 

A 001394 009 Bordo esvasado 

A 001395 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 001396 009 Colo 

A 001397 009 Galbo 

A 001399 009 Bordo esvasado 

A 001400 009 Fondo 

A 001401 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



 
 
 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001402 009 Colo 
A 001403 009 Galbo 

A 001405 009 Galbo 

A 001406 009 Galbo 

A 001407 009 Colo de xerra tipo Toralla 

A 001408 009 Galbo 

A 001409 009 Galbo 

A 001410 009 Colo con decoración cepillada 

A 001411 009 Galbo 

A 001412 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001413 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001414 009 Galbo 

A 001415 009 Galbo 

A 001416 009 Galbo 

A 001417 009 Galbo 

A 001418 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001419 009 Galbo 

A 001427 009 Asa 

 
Observacións 
 
 

 



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001429 009 Galbo 
A 001430 009 Galbo con decoración incisa (triángulos) 

A 001432 009 Galbo 

A 001433 009 Galbo 

A 001434 009 Galbo 

A 001435 009 Fondo 

A 001436 009 Galbo 

A 001437 009 Galbo 

A 001438 009 Galbo 

A 001439 009 Colo 

A 001440 009 Galbo 

A 001441 009 Galbo 

A 001443 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001444 009 Galbo 

A 001445 009 Galbo 

A 001446 009 Galbo 

A 001447 009 Galbo 

A 001448 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001449 009 Galbo con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001450 009 Galbo con decoración cepillada 
A 001451 009 Galbo 

A 001452 009 Galbo 

A 001454 009 Galbo 

A 001459 009 Colo 

A 001460 009 Colo con decoración cepillada 

A 001461 009 Bordo recto 

A 001462 009 Fondo e  arrinque de galbo de xerra tipo Toralla 

A 001463 009 Galbo 

A 001464 009 Galbo 

A 001465 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001466 009 Colo con decoración cepillada 

A 001467 009 Galbo 

A 001468 009 Galbo 

A 001470 009 Galbo con decoración espatulada 

A 001472 009 Galbo 

A 001473 009 Colo 

A 001474 009 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001475 009 Colo 
A 001476 009 Colo 

A 001477 009 Bordo arestado marítimo 

A 001478 009 Bordo arestado marítimo 

A 001479 009 Bordo arestado engrosado 

A 001480 009 Bordo arestado e arrinque de colo con decoración cepilada 

A 001481 009 Asa 

A 001482 009 Bordo esvasado 

A 001483 009 Bordo esvasado engrosado 

A 001484 009 Arrinque de asa 

A 001485 009 Colo 

A 001486 009 Colo 

A 001487 009 Galbo 

A 001488 009 Galbo 

A 001489 009 Galbo 

A 001490 009 Fondo 

A 001491 009 Colo 

A 001492 009 Galbo 

A 001493 009 Galbo e arrinque de colo con decoración espatulada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001494 009 Colo 
A 001495 009 Galbo 

A 001496 009 Colo 

A 001497 009 Galbo 

A 001498 009 Galbo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001230 009 Óla de bordo arestado con decoración brunida no colo e restos de fulixe 
A 001103 009 Bordo arestado marítimo 

A 001426 009 Bordo arestado engrosado 

A 001427 009 Bordo arestado marítimo 

A 001428 009 Anaco de galbo con decoración incisa (liña de ondas) 

A 001430 009 Bordo arestado marítimo 

A 001453 009 Arrinque de asa 

A 001455 009 Bordo arestado marítimo 

A 001456 009 Óla de bordo arestado con decoración cepillada no colo 

A 001458 009 Bordo arestado engrosado con decoración incisa no labio 

A 001538 009 Bordo arestado engrosado 

A 001539 009 Bordo arestado engrosado 

A 001541 009 Tres pequenos anacos de galbo con decoración incisa 

A 001548 009 Pequeno anaco de galbo con decoración estampillada 

A 001601 009 Óla de bordo arestado marítimo 

A 001623 009 Bordo arestado con decoración no labio (liña de ondas) 

A 001633 009 Bordo arestado marítimo 

A 001658 009 Asa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001203 009 Asa con decoración estampillada 
A 001269 009 Bordo arestado engrosado 

A 001273 009 Bordo tipo Corredoiras 

A 001315 009 Galbo con decoración acanalada e estampillada (círculos concéntricos e triángulos) 

A 001391 009 Bordo arestado marítimo 

A 002034 009 Bordo arestado e colo con decoración cepillada 

A 002009 009 Bordo de grande óla de almacenamento 

A 001425 009 Bordo arestado marítimo 

A 001653 009 Asa de óla tipo Toralla con restos de fulixe 

A 001469 009 Bordo arestado 

A 001666 009 Bordo gallonado tipo Vigo 

A 002007 009 Bordo arestado engrosado con restos de fulixe 

A 001093 009 Galbo e arrinque de colo con decoración acanalada 

A 001422 009 Bordo arestado marítimo 

A 001388 009 Bordo refrozado tipo Vigo con decoración gallonada 

A 001423 009 Bordo aresadto marítimo 

A 001421 009 Bordo esvasado 

A 001489 009 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas de ondas) 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001457 009 Arrinque de asa 
A 001848 009 Galbo con decoración cepillada e incisa 

A 001919 009 Bordo de cunco 

A 001079 009 Galbo con decoración acanalada e liñas de ondas 

A 001080 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001075 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000994 009 Galbo con decoración cepillada 

A 000545 009 Óla de bordo arestado engrosado 

A 000710 009 Galbo con decoración acanalada e liñas de ondas 

A 000726 009 Galbo con decoración incisa (liñas paralelas) e círculos 

A 000755 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000498 009 Óla de bordo flexionado con decoración plástico no colo (orlas con liñas incisas e triángulos) 

A 000759 009 Galbo con decoración incisa e banda de ondas entrelazadas 

A 000705 009 Galbo con decoración acanalada 

A 000520 009 Bordo tipo Corredoiras 

A 000473 009 Dous anacos de galbo con decoración plástica (mamelóns) e incisa (liñas paralelas) 

A 000952 009 Galbo con decoración acanalda e banda de ondas 

A 000457 009 Bordo arestado engrosado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000935 009 Arrinque de asa con decoración incisa 
A 000472 009 Dous anacos de bordo engrosado de grande óla de almacenamento 

A 000861 009 Bordo esvasado 

A 000464 009 Óla de bordo arestado 

A 000540 009 Asa con ecoración incisa 

A 000436 009 Bordo arestado marítimo con decoración no labio e no colo 

A 000470 009 Bordo arestado marítimo 

A 000478 009 Colo e galbo con decoración acanalda e liña de ondas 

A 000699 009 Galbo con decoración acanalda e liñas de ondas, con restos de fulixe 

A 000468 009 Asa de óla tipo Toralla 

A 000472 009 Asa 

A 000539 009 Dous anacos de bordo arestado marítimo con decoración cepillada 

A 000623 009 Asa con decoración incisa 

A 000599 009 Galbo con decoración acanalada e puntillada 

A 000587 009 Bordo e arrinque de colo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 000606 009 Asa 

A 000580 009 Galbo con decoración acanalada e estampillada 

A 000753 009 Asa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000677 009 Colo con decoración acanalada, cepillada e impresa 
A 001635 009 Asa con decoración espigada 

A 001748 009 Asa 

A 000979 009 Tres anacos de galbo con decoración plástica (mamelóns) e reticulado inciso 

A 000997 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001140 009 Bordo reforzado tipo Vigo 

A 000532 009 Peza atípica con decoración gallonada 

A 000978 009 Seis anacos de galbo de óla profusamente decorada, con acanaladuras, banada de onadas, ungulado, puntillado e gallonado 

A 002940 009 Asa de xerra tipo Toralla, profusamente decorada 

A 001566 009 Asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001774 009 Asa, bordo e galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa e espigada, con bandas de ondas 

A 002930 009 Asa, bordo e galbo de xerra tipo Toralla con decoración ungulada 

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001500 009 Galbo 
A 001501 009 Colo 

A 001502 009 Colo 

A 001503 009 Galbo 

A 001504 009 Galbo 

A 001505 009 Galbo 

A 001506 009 Colo 

A 001507 009 Galbo 

A 001508 009 Galbo 

A 001509 009 Dous anacos de galbo 

A 001510 009 Bordo arestado 

A 001511 009 Bordo esvasado 

A 001512 009 Bordo esvasado 

A 001513 009 Bordo esvasado 

A 001514 009 Bordo esvasado 

A 001515 009 Bordo retraído 

A 001516 009 Bordo arestado 

A 001517 009 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001518 009 Bordo arestado engrosado 
A 001519 009 Bordo flexionado 

A 001520 009  

A 001521 009 Dosu anacos de galbo 

A 001522 009 Galbo 

A 001523 009 Colo con decoración cepillada 

A 001524 009 Colo con decoración cepillada 

A 001525 009 Galbo 

A 001526 009 Galbo 

A 001527 009 Galbo 

A 001528 009 Galbo 

A 001529 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001530 009 Bordo esvasado 

A 001531 009 Bordo arestado 

A 001532 009 Galbo 

A 001533 009 Bordo arestado 

A 001534 009 Galbo con decoración brunida 

A 001535 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001536 009 Colo 
A 001537 009 Asa 

A 001542 009 Bordo arestado 

A 001543 009 Galbo co decoración cepillada 

A 001544 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001545 009 Bordo arestado 

A 001546 009 Galbo  

A 001547 009 Galbo con ecoración acanalada 

A 001549 009 Bordo arestado 

A 001550 009 Asa 

A 001552 009 Colo con decoración cepillada 

A 001553 009 Bordo esvasado 

A 001554 009 Bordo esvasado engrosado 

A 001555 009 Bordo esvasado 

A 001556 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001557 009 Galbo 

A 001558 009 Galbo 

A 001559 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001560 009 Galbo con decoración acanalada 
A 001561 009 Bordo esvasado 

A 001562 009 Bordo esvasado 

A 001563 009 Bordo esvasado 

A 001565 009 Galbo 

A 001571 009 Colo 

A 001572 009 Fondo 

A 001576 009 Galbo con decoración incisa 

A 001577 009 Galbo 

A 001578 009 Galbo 

A 001579 009 Galbo 

A 001580 009 Colo 

A 001581 009 Galbo 

A 001582 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001583 009 Colo 

A 001584 009 Colo 

A 001585 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001586 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001587 009 Colo 
A 001588 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001589 009 Galbo 

A 001590 009 Bordo arestado 

A 001591 009 Bordo flexionado 

A 001592 009 Galbo 

A 001593 009 Colo con decoración acanalada e espatulada 

A 001594 009 Fondo 

A 001595 009 Bordo arestado 

A 001596 009 Galbo 

A 001597 009 Bordo arestado 

A 001598 009 Bordo arestado engrosado 

A 001599 009 Bordo 

A 001600 009 Bordo esvasado 

A 001602 009 Galbo con decoración ungulada 

A 001603 009 Galbo 

A 001604 009 Galbo 

A 001605 009 Galbo con decoración acanalada 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001606 009 Galbo 
A 001607 009 Bordo flexionado 

A 001608 009 Galbo con decoración acanalada e espatulada 

A 001609 009 Fondo 

A 001610 009 Galbo 

A 001611 009 Colo con decoración epatulada 

A 001612 009 Colo 

A 001613 009 Galbo 

A 001614 009 Colo 

A 001616 009 Galbo 

A 001617 009 Colo 

A 001619 009 Galbo 

A 001620 009 Galbo 

A 001621 009 Galbo 

A 001624 009 Colo 

A 001625 009 Bordo esvasado 

A 001628 009 Bordo 

A 001629 009 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001630 009 Colo 
A 001632 009 Bordo arestado marítimo 

A 001634 009 Fondo 

A 001636 009 Fondo 

A 001637 009 Galbo 

A 001638 009 Galbo 

A 001639 009 Galbo 

A 001640 009 Galbo 

A 001641 009 Galbo 

A 001642 009 Colo 

A 001643 009 Colo 

A 001644 009 Galbo 

A 001645 009 Galbo 

A 001647 009 Galbo 

A 001648 009 Asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001649 009 Bordo arestado engrosado 

A 001650 009 Bordo arestado marítimo 

A 001651 009 Bordo arestado engrosado 

A 001652 009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001654 009 Galbo 
A 001655 009 Galbo 

A 001656 009 Bordo engrosado 

A 001657 009 Galbo 

A 001659 009 Galbo 

A 001660 009 Arrinque de asa moi rodado 

A 001661 009 Colo con decoración cepillada 

A 001662 009 Bordo arestado marítimo 

A 001663 009 Bordo arestado marítimo 

A 001664 009 Bordo arestado marítimo 

A 001665 009 Bordo esvasado con decoración estampillada no labio e no arrinque do colo 

A 001667 009 Galbo 

A 001668 009 Bordo esvasado 

A 001669 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001670 009 Galbo con decoración brunida 

A 001671 009 Galbo 

A 001672 009 Asa con decoración incisa 

A 001673 009 Galbo 

A 001674 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001676 009 Galbo 
A 001677 009 Galbo 

A 001679 009 Galbo 

A 001680 009 Galbo 

A 001681 009 Galbo 

A 001682 009 Galbo 

A 001683 009 Colo con decoración cepillada 

A 001684 009 Galbo 

A 001685 009 Galbo 

A 001686 009 Galbo 

A 001687 009 Galbo 

A 001688 009 Galbo 

A 001690 009 Galbo con decoración acanalada e espatulada 

A 001691 009 Galbo 

A 001692 009 Galbo 

A 001693 009 Galbo 

A 001694 009 Colo 

A 001695 009 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001696 009 Bordo arestado 
A 001697 009 Galbo 

A 001698 009 Fondo 

A 001699 009 Bordo arestado marítimo 

A 001700 009 Bordo arestado 

A 001701 009 Bordo arestado 

A 001702 009 Galbo 

A 001703 009 Bordo arestado 

A 001704 009 Bordo arestado marítimo 

A 001706 009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 001707 009 Bordo arestado e arrinque de colo con decoración cepillada 

A 001708 009 Bordo flexionado 

A 001709 009 Colo 

A 001710 009 Galbo con decoración cepillada e restos de fulixe 

A 001711 009 Galbo 

A 001712 009 Bordo esvasado 

A 001713 009 Galbo 

A 001714 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001715 009 Bordo arestado engrosado 
A 001716 009 Colo 

A 001717 009 Galbo con decoración estampillada (círculo concéntrico) 

A 001718 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001719 009 Galbo 

A 001720 009 Bordo arestado marítimo 

A 001721 009 Galbo 

A 001722 009 Galbo con decoración brunida 

A 001723 009 Galbo con restos de fulixe 

A 001724 009 Fondo 

A 001725 009 Galbo 

A 001726 009 Colo 

A 001727 009 Galbo 

A 001728 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001729 009 Bordo arestado 

A 001730 009 Colo 

A 001732 009 Galbo 

A 001733 009 Colo con decoración cepillada 

A 001734 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001735 009 Bordo esvasado 
A 001736 009 Fondo 

A 001738 009 Bordo 

A 001739 009 Bordo arestado marítimo 

A 001740 009 Galbo 

A 001741 009 Galbo 

A 001742 009 Colo 

A 001743 009 Galbo 

A 001744 009 Galbo 

A 001745 009 Colo 

A 001746 009 Galbo 

A 001747 009 Galbo 

A 001749 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001750 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001751 009 Bordo esvasado 

A 001752 009 Bordo esvasado 

A 001753 009 Asa 

A 001754 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001755 009 Galbo 

A 001756 009 Galbo 

A 001757 009 Bordo arestado marítimo 

A 001758 009 Bordo arestado engrosado 

A 001759 009 Bordo arestado engrosado 

A 001760 009 Galbo 

A 001761 009 Bordo arestado marítimo 

A 001762 009 Colo con decoración acanalada e espatulada 

A 001763 009 Bordo arestado marítimo 

A 001764 009 Bordo esvasado 

A 001765 009 Bordo arestado 

A 001766 009 Bordo arestado marítimo 

A 001767 009 Bordo arestado 

A 001768 009 Bordo esvasado 

A 001769 009 Bordo arestado 

A 001770 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001771 009 Galbo 
A 001772 009 Bordo esvasado 

A 001796 009 Galbo 

A 001798 009 Galbo 

A 001799 009 Galbo 

A 001800 009 Galbo 

A 001801 009 Galbo 

A 001802 009 Galbo 

A 001803 009 Bordo arestado marítimo 

A 001804 009 Fondo 

A 001805 009 Fondo 

A 001806 009 Bordo esvasado 

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001807 009 Bordo esvasado 
A 001808 009 Galbo 

A 001809 009 Bordo flexionado 

A 001810 009 Galbo 

A 001811 009 Bordo arestado marítimo 

A 001812 009 Colo 

A 001813 009 Galbo 

A 001814 009 Bordo arestado 

A 001815 009 Bordo esvasado 

A 001816 009 Galbo 

A 001817 009 Colo con decoración acanalada 

A 001818 009 Colo 

A 001819 009 Bordo arestado 

A 001820 009 Galbo 

A 001821 009 Galbo 

A 001822 009 Colo 

A 001823 009 Bordo esvasado 

A 001824 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001825 009 Galbo 
A 001826 009 Galbo 

A 001827 009 Galbo 

A 001828 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001829 009 Galbo 

A 001830 009 Colo 

A 001831 009 Colo 

A 001832 009 Galbo 

A 001833 009 Galbo 

A 001834 009 Colo con decoración espatulada 

A 001835 009 Galbo 

A 001836 009 Galbo 

A 001837 009 Galbo 

A 001838 009 Galbo 

A 001839 009 Galbo 

A 001840 009 Galbo 

A 001841 009 Galbo 

A 001842 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001843 009 Galbo 
A 001844 009 Galbo 

A 001845 009 Galbo 

A 001846 009 Colo 

A 001847 009 Colo 

A 001849 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001850 009 Bordo esvasado 

A 001851 009 Galbo 

A 001852 009 Galbo 

A 001853 009 Galbo 

A 001854 009 Galbo 

A 001855 009 Colo 

A 001856 009 Galbo 

A 001857 009 Colo 

A 001858 009 Galbo 

A 001859 009 Galbo 

A 001860 009 Bordo engrosado 

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001861 009 Bordo esvasado 
A 001862 009 Bordo arestado 

A 001863 009 Colo  

A 001864 009 Bordo arestado moi deteriorado 

A 001869 009 Galbo 

A 001870 009 Colo 

A 001871 009 Bordo arestado e arrinque de colo con restos de fulixe 

A 001872 009 Galbo 

A 001873 009 Colo con decoración cepillada 

A 001874 009 Galbo 

A 001875 009 Galbo 

A 001876 009 Galbo 

A 001877 009 Colo 

A 001878 009 Galbo 

A 001880 009 Galbo 

A 001881 009 Galbo con decoración bruñida e restos de fulixe 

A 001882 009 Galbo 

A 001883 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001884 009 Galbo 
A 001885 009 Galbo 

A 001886 009 Colo con decoración cepillada 

A 001887 009 Galbo 

A 001888 009 Galbo 

A 001890 009 Galbo 

A 001891 009 Galbo con decoración espatulada 

A 001892 009 Galbo 

A 001893 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001894 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001895 009 Galbo 

A 001896 009 Colo 

A 001897 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001898 009 Galbo 

A 001899 009 Galbo 

A 001900 009 Galbo 

A 001901 009 Fondo 

A 001902 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001903 009 Galbo 

A 001904 009 Galbo 

A 001905 009 Galbo 

A 001906 009 Galbo 

A 001907 009 Galbo  

A 001908 009 Galbo 

A 001909 009 Galbo 

A 001910 009 Galbo 

A 001911 009 GAlbo 

A 001912 009 Galbo 

A 001913 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001914 009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001916 009 Arrinque de asa 

A 001917 009 Galbo 

A 001918 009 Colo 

A 001920 009 Galbo 

A 001921 009 Galbo 

A 001922 009 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001923 009 Galbo 

A 001924 009 Galbo 

A 001925 009 Galbo 

A 001926 009 Galbo 

A 001927 009 Colo 

A 001928 009 Galbo 

A 001929 009 Colo 

A 001930 009 Galbo 

A 001931 009 Galbo 

A 001932 009 Galbo  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001933 009 Galbo con decoración acanalada e incisa  
A 001934 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001935 009 Galbo 

A 001936 009 Galbo 

A 001937 009 Colo 

A 001938 009 Galbo 

A 001939 009 Bordo arestado marítimo 

A 001940 009 Galbo 

A 001941 009 Bordo esvasado 

A 001942 009 Galbo 

A 001943 009 Bordo esvasado 

A 001944 009 Colo con decoración cepillada 

A 001945 009 Colo 

A 001946 009 Bordo esvasado 

A 001947 009 Bordo esvasado 

A 001948 009 Bordo arestado 

A 001949 009 Arrinque de asa con decoración incisa 

A 001950 009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001951 009 Galbo 
A 001952 009 Colo 

A 001953 009 Galbo 

A 001954 009 Colo 

A 001956 009 Galbo 

A 001957 009 Galbo 

A 001958 009 Galbo 

A 001959 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001960 009 Asa con decoración incisa 

A 001961 009 Bordo esvasado 

A 001962 009 Galbo con decoración cepillada 

A 001963 009 Galbo 

A 001964 009 Galbo 

A 001965 009 Galbo 

A 001967 009 Galbo con decoración brunida 

A 001968 009 Galbo con decoración brunida 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001969 009 Colo  
A 001970 009 Colo con decoración espatulada 

A 001971 009 Galbo con decoración brunida 

A 001972 009 Bordo esvasado 

A 001973 009 Bordo arestado engrosado 

A 001974 009 Bordo arestado engrosado 

A 001975 009 Bordo arestado engrosado 

A 001976 009 Bordo arestado engrosado 

A 001977 009 Bordo arestado marítimo 

A 001978 009 Bordo arestado marítimo 

A 001979 009 Galbo con decoración cepillada e incisa (liña de ondas) 

A 001980 009 Galbo con decoración espatulada 

A 001981 009 Colo con decoración acanalada 

A 001982 009 Bordo arestado 

A 001983 009 Colo 

A 001984 009 Galbo 

A 001985 009 Colo 

A 001986 009 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001987 009 Bordo esvasado 
A 001988 009 Bordo esvasado 

A 001989 009 Bordo esvasado 

A 001990 009 Asa con decoración incisa 

A 001991 009 Galbo 

A 001992 009 Galbo 

A 001993 009 Galbo con decoración acanalada 

A 001994 009 Bordo engrosado 

A 001995 009 Bordo esvasado 

A 001996 009 Bordo arestado engrosado 

A 001997 009 Bordo arestado 

A 001998 009 Galbo 

A 001999 009 Colo 

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000074 UE002 Colo 
A 000075 UE002 Galbo  

A 000076 UE002 Galbo  

A 000077 UE002 Galbo  

A 000078 UE002 Bordo recto 

A 000079 UE002 Galbo  

A 000080 UE002 Galbo  

A 000081 UE002 Galbo  

A 000082 UE002 Fondo 

A 000083 UE002 Galbo  

A 000084 UE002 Galbo  

A 000085 UE002 Colo 

A 000086 UE002 Galbo  

A 000087 UE002 Galbo  

A 000088 UE002 Galbo  

A 000089 UE002 Bordo esvasado 

A 000090 UE002 Galbo  

A 000091 UE002 Galbo  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000092 UE002 Bordo arestado 
A 000093 UE002 Galbo  

A 000094 UE002 Galbo  

A 000095 UE002 Galbo  

A 000096 UE002 Galbo  

A 000097 UE002 Bordo arestado engrosado 

A 000098 UE002 Galbo  

A 000099 UE002 Galbo  

A 000100 UE002 Galbo  

A 000101 UE002 Bordo arestado marítimo 

A 000102 UE002 Galbo 

A 000103 UE002 Colo 

A 000104 UE002 Galbo 

A 000105 UE002 Galbo  

A 000106 UE002 Galbo  

A 000107 UE002 Galbo  

A 000108 UE002 Galbo  

A 000109 UE002 Asa 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000110 UE002 Colo 
A 000111 UE002 Galbo  

A 000112 UE002 Galbo  

A 000113 UE002 Galbo  

A 000114 UE002 Galbo  

A 000115 UE002 Galbo  

A 000116 UE002 Galbo  

A 000117 UE002 Colo 

A 000118 UE002 Galbo  

A 000119 UE002 Galbo  

A 000120 UE002 Galbo  

A 000121 UE002 Galbo  

A 000122 UE002 Galbo  

A 000123 UE002 Galbo  

A 000124 UE002 Galbo  

A 000125 UE002 Galbo  

A 000126 UE002 Galbo  

A 000127 UE002 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000128 UE002 Galbo  
A 000129 UE002 Galbo  

A 000130 UE002 Galbo  

A 000131 UE002 Galbo  

A 000132 UE002 Galbo  

A 000133 UE002 Galbo  

A 000134 UE002 Galbo  

A 000135 UE002 Galbo  

A 000136 UE002 Galbo  

A 000137 UE002 Galbo  

A 000138 UE002 Galbo  

A 000139 UE002 Galbo  

A 000140 UE002 Galbo  

A 000141 UE002 Galbo  

A 000142 UE002 Galbo  

A 000143 UE002 Galbo  

A 000144 UE002 Galbo  

A 000145 UE002 Galbo  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000146 UE002 Galbo 
A 000147 UE002 Galbo 

A 000148 UE002 Colo 

A 000149 UE002 Galbo 

A 000150 UE002 Bordo esvasado 

A 000151 UE002 Bordo esvasado 

A 000152 UE002 Galbo  

A 000153 UE002 Galbo  

A 000154 UE002 Galbo  

A 000155 UE002 Galbo  

A 000156 UE002 Galbo  

A 000157 UE002 Galbo  

A 000158 UE002 Galbo  

A 000159 UE002 Galbo  

A 000160 UE002 Galbo  

A 000161 UE002 Galbo  

A 000162 UE002 Galbo  

A 000163 UE002 Galbo  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000164 UE002 Galbo  
A 000165 UE002 Galbo  

A 000166 UE002 Galbo  

A 000167 UE002 Galbo  

A 000255 NEI02/002 Galbo  

A 000256 NEI02/002 Galbo  

A 000257 NEI02/002 Galbo  

A 000258 NEI02/002 Galbo  

A 000259 NEI02/002 Colo 

A 000260 NEI02/002 Galbo  

A 000261 NEI02/002 Galbo  

A 000262 NEI02/002 Galbo  

A 000263 NEI02/002 Galbo  

A 000264 NEI02/002 Galbo  

A 000265 NEI02/002 Galbo  

A 000266 NEI02/002 Bordo esvasado 

A 000267 NEI02/002 Arrinque de asa 

A 000268 NEI02/002 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000269 NEI02/002 Galbo  
A 000270 NEI02/002 Galbo  

A 000271 NEI02/002 Colo 

A 000272 NEI02/002 Galbo  

A 000273 NEI02/002 Galbo  

A 000274 NEI02/002 Galbo  

A 000275 NEI02/002 Galbo  

A 000276 NEI02/002 Galbo  

A 000277 NEI02/002 Galbo  

A 000278 NEI02/002 Galbo  

A 000279 NEI02/002 Galbo  

A 000280 NEI02/002 Galbo  

A 000281 NEI02/002 Colo 

A 000282 NEI02/002 Galbo  

A 000283 NEI02/002 Galbo  

A 000284 NEI02/002 Galbo  

A 000285 NEI02/002 Colo 

A 000286 NEI02/002 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000287 NEI02/002 Galbo  
A 000288 NEI02/002 Galbo  

A 000289 NEI02/002 Galbo  

A 000290 NEI02/002 Galbo  

A 000291 NEI02/002 Galbo  

A 000292 NEI02/002 Galbo  

A 000293 NEI02/002 Galbo  

A 000294 NEI02/002 Galbo  

A 000301 NEI02/002 Galbo  

A 000302 NEI02/002 Galbo  

A 000303 NEI02/002 Galbo  

A 000304 NEI02/002 Galbo  

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000305 NEI02/002 Galbo  
A 000306 NEI02/002 Galbo  

A 000307 NEI02/002 Galbo  

A 000308 NEI02/002 Colo 

A 000309 NEI02/002 Colo 

A 000310 NEI02/002 Galbo  

A 000311 NEI02/002 Galbo  

A 000312 NEI02/002 Galbo  

A 000313 NEI02/002 Galbo  

A 000314 NEI02/002 Galbo  

A 000315 NEI02/002 Galbo  

A 000316 NEI02/002 Galbo  

A 000317 NEI02/002 Galbo  

A 000318 NEI02/002 Anaco informe de arxila 

A 000319 NEI02/002 Galbo  

A 000320 NEI02/002 Galbo  

A 000321 NEI02/002 Bordo 

A 000322 NEI02/002 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000323 NEI02/002 Galbo  
A 000324 NEI02/002 Galbo  

A 000325 NEI02/002 Galbo  

A 000226 NEI02/002 Galbo  

A 000327 NEI02/002 Galbo  

A 000328 NEI02/002 Galbo  

A 000330 NEI02/002 Galbo  

A 000331 NEI02/002 Galbo  

A 000332 NEI02/002 Galbo  

A 000333 NEI02/002 Fondo 

A 000334 NEI02/002 Galbo 

A 000335 UE001 Galbo 

A 000336 UE001 Bordo esvasado 

A 000337 UE001 Galbo  

A 000338 UE001 Galbo  

A 000339 UE001 Galbo  

A 000340 UE001 Galbo  

A 000341 UE001 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000342 UE001 Colo 
A 000343 UE001 Galbo 

A 000344 UE001 Bordo arestado engrosado 

A 000345 UE001 Galbo 

A 000346 UE001 Colo 

A 000347 UE001 Galbo  

A 000348 UE001 Galbo  

A 000349 UE001 Bordo esvasado 

A 000350 UE001 Galbo  

A 000351 UE001 Galbo  

A 000352 UE001 Galbo  

A 000353 UE001 Galbo  

A 000354 UE001 Galbo  

A 000355 UE001 Galbo 

A 000356 UE001 Galbo 

A 000357 UE001 Galbo 

A 000358 UE001 Bordo esvasado 

A 000359 UE001 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000360 UE001 Galbo con decoración plástica 
A 000361 UE001 Bordo esvasado 

A 000362 UE001 Bordo arestado engrosado 

A 000263 UE001 Bordo esvasado 

A 000364 UE001 Bordo esvasado 

A 000365 UE001 Colo 

A 000366 UE001 Fondo 

A 000367 UE001 Bordo arestado marítimo 

A 000368 UE001 Bordo esvasado 

A 000369 UE001 Galbo 

A 000370 UE001 Colo 

A 000371 UE001 Galbo 

A 000372 UE001 Colo 

A 000373 UE001 Bordo esvasado 

A 000374 UE001 Bordo esvasado 

A 000375 UE001 Bordo arestado 

A 000376 UE001 Colo 

A 000377 UE001 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000378 UE001 Bordo arestado 
A 000379 UE001 Bordo arestado 

A 000380 UE001 Bordo recto 

A 000381 UE001 Galbo 

A 000382 UE001 Colo 

A 000383 UE001 Bordo arestado engrosado 

A 000384 UE001 Bordo esvasado con decoración no arrinque do colo 

A 000385 UE001 Bordo esvasado 

A 000386 UE001 Bordo esvasado 

A 000387 UE001 Galbo 

A 000388 UE001 Bordo esvasado 

A 000389 UE001 Galbo 

A 000390 UE001 Bordo esvasado 

A 000391 UE001 Galbo  

A 000392 UE001 Galbo  

A 000393 UE001 Galbo  

A 000394 UE001 Colo 

A 000395 UE001 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000396 UE001 Galbo  
A 000397 UE001 Galbo  

A 000398 UE001 Galbo  

A 000399 UE001 Galbo  

A 000400 UE001 Galbo con decoración acanalada 

A 000401 UE001 Galbo  

A 000402 UE001 Galbo  

A 000403 UE001 Anaco de gabo con decoración incisa (liña de ondas) 

A 000404 UE001 Bordo 

A 000405 UE001 Galbo 

A 000406 UE001 Colo 

A 000407 UE001 Bordo esvasado 

A 000408 UE001 Colo 

A 000409 UE001 Galbo 

A 000410 UE001 Colo 

A 000411 UE001 Galbo  

A 000412 UE001 Galbo  

A 000413 UE001 Galbo  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000414 UE001 Colo 
A 000415 UE001 Bordo arestado 

A 000416 UE001 Colo 

A 000417 UE001 Galbo con decoración acanalada 

A 000418 UE001 Colo 

A 000419 UE001 Bordo recto 

A 000420 UE001 Galbo 

A 000421 UE001 Bordo recto con decoración estampillada (círculos concéntricos) 

A 000422 UE001 Galbo 

A 000423 UE001 Fondo 

A 000424 UE001 Galbo 

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000460 UE009 Anaco de fondo 
A 000948 UE009 Colo 

A 001006 UE009 Colo con restos de fulixe 

A 001005 UE009 Galbo 

A 001004 UE009 Bordo esvasado 

A 002019 UE009 Galbo e arrinque de colo con restos de fulixe 

A 001003 UE009 Galbo con restos de fulixe 

A 000946 UE009 Galbo 

A 002040 UE009 Galbo 

A 000476 UE009 Arrinque de asa de xerra Toralla con decoración incisa 

A 000987 UE009 Galbo con restos de fulixe 

A 002032 UE009 Bordo esvasado 

A 002018 UE009 Galbo 

A 000953 UE009 Colo 

A 002024 UE009 Colo 

A 002027 UE009 Colo 

A 001083 UE009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 002021 UE009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000991 UE009 Galbo con decoración cepillada 
A 000993 UE009 Galbo 

A 000950 UE009 Fondo 

A 002038 UE009 Fondo 

A 000990 UE009 Colo con decoración cepillada 

A 002001 UE009 Colo 

A 000992 UE009 Galbo 

A 000995 UE009 Galbo 

A 002036 UE009 Galbo 

A 001001 UE009 Galbo 

A 000986 UE009 Bordo arestado 

A 000957 UE009 Galbo 

A 000947 UE009 Bordo esvasado 

A 001078 UE009 Bordo arestado 

A 001000 UE009 Galbo 

A 000989 UE009 Galbo 

A 002037 UE009 Galbo 

A 000997 UE009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002004 UE009 Bordo arestado 
A 002043 UE009 Galbo 

A 002030 UE009 Bordo arestado 

A 002035 UE009 Arrinque de asa 

A 002041 UE009 Galbo 

A 000951 UE009 Galbo 

A 000998 UE009 Galbo con decoración acanalada 

A 002002 UE009 Galbo 

A 000459 UE009 Asa 

A 002005 UE009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 000949 UE009 Galbo 

A 002045 UE009 Colo 

A 002028 UE009 Bordo arestado 

A 002020 UE009 Colo 

A 002015 UE009 Colo 

A 002023 UE009 Colo con decoración cepillada 

A 002017 UE009 Colo 

A 002042 UE009 Galbo de xerra Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002500 UE009 Galbo de xerra Toralla 
A 001002 UE009 Galbo 

A 002010 UE009 Bordo esvasado 

A 002047 UE009 Galbo 

A 000070 UE009 Galbo 

A 000454 UE009 Bordo arestado engrosado 

A 001149 UE009 Colo con decoración cepillada 

A 001148 UE009 Bordo esvasado 

A 001147 UE009 Galbo 

A 001146 UE009 Galbo 

A 001092 UE009 Bordo esvasado 

A 000881 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000880 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000882 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000858 UE009 Colo 

A 001086 UE009 Galbo con decoración acanalada 

A 001084 UE009 Galbo 

A 002026 UE009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002044 UE009 Galbo 
A 000883 UE009 Bordo esvasado 

A 000854 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000826 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000859 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000862 UE009 Óla de bordo arestado marítimo 

A 001090 UE009 Bordo arestado 

A 000820 UE009 Bordo arestado engrosado e decoración cepillada no colo 

A 000954 UE009 Galbo 

A 000942 UE009 Galbo 

A 000943 UE009 Galbo 

A 000944 UE009 Galbo 

A 000945 UE009 Galbo 

A 001085 UE009 Galbo e arrinque de asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001077 UE009 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 000841 UE009 Galbo 

A 002006 UE009 Bordo esvasado 

A 002016 UE009 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 002046 UE009 Colo 
A 000829 UE009 Galbo 

A 000827 UE009 Galbo 

A 001072 UE009 Asa 

A 000849 UE009 Bordo arestado marítimo con decoración cepillada 

A 000851 UE009 Galbo 

A 001088 UE009 Bordo arestado 

A 000837 UE009 Galbo 

A 001070 UE009 Asa con restos de fulixe 

A 000838 UE009 Bordo arestado engrosado 

A 001171 UE009 Asa 

A 000954 UE009 Galbo 

A 000928 UE009 Colo con decoración cepillada 

A 000856 UE009 Bordo esvasado 

A 000927 UE009 Galbo 

A 000850 UE009 Bordo esvasado con decoración cepillada 

A 000925 UE009 Galbo 

A 001007 UE009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001071 UE009 Arrinque de asa de óla globular 
A 000934 UE009 Galbo 

A 001087 UE009 Bordo esvasado 

A 000938 UE009 Galbo 

A 000828 UE009 Galbo 

A 000843 UE009 Bordo desvasado de grande óla de almacenamento 

A 000931 UE009 Galbo 

A 000932 UE009 Galbo 

A 002029 UE009 Bordo esvasado 

A 000936 UE009 Galbo 

A 000929 UE009 Galbo 

A 000940 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000839 UE009 Bordo esvasado de xerra tipo Toralla 

A 000860 UE009 Óla de bordo arestado con restos de fulixe 

A 000933 UE009 Galbo 

A 000941 UE009 Galbo 

A 000830 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000939 UE009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 0002003 UE009 Bordo esvasado 
A 002039 UE009 Galbo 

A 000853 UE009 Colo con decoración espatulada 

A 000831 UE009 Galbo con decoración acanalada 

A 000825 UE009 Bordo esvasado 

A 000852 UE009 Bordo esvasado 

A 000842 UE009 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 000821 UE009 Galbo 

A 000824 UE009 Arrinque de asa 

A 002022 UE009 Galbo 

A 000857 UE009 Arrinque de asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa e ungulada 

A 000181 UE009 Galbo 

A 000918 UE009 Galbo 

A 000916 UE009 Galbo 

A 000917 UE009 Galbo 

A 000915 UE009 Galbo 

A 000909 UE009 Galbo con decoración brunida 

A 000911 UE009 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001172 UE009 Bordo arestado marítimo 
A 001173 UE009 Asa 

A 000920 UE009 Galbo 

A 000884 UE009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 000885 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 001074 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 001073 UE009 Óla de bordo arestado marítimo 

A 001184 UE009 Colo 

A 001186 UE009 Galbo 

A 001187 UE009 Colo 

A 000834 UE009 Arrinque de asa 

A 001174 UE009 Colo 

A 001185 UE009 Colo 

A 000908 UE009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 001178 UE009 Galbo con restos de cepillado 

A 001181 UE009 Colo con decoración cepillada 

A 001177 UE009 Bordo esvasado 

A 001176 UE009 Asa  

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001076 UE009 Bordo arestado marítimo 
A 000846 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000845 UE009 Arrinque de asa con decoración incisa 

A 001183 UE009 Colo 

A 001192 UE009 Colo 

A 001194 UE009 Galbo 

A 001182 UE009 Galbo 

A 000848 UE009 Bordo arestado marítimo 

A 000789 UE009 Galbo 

A 000923 UE009 Bordo esvasado 

A 000788 UE009 Galbo 

A 001190 UE009 Colo 

A 000921 UE009 Galbo 

A 000822 UE009 Galbo 

A 001189 UE009 Colo 

A 001191 UE009 Colo 

A 000847 UE009 Colo 

A 001179 UE009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001195 UE009 Galbo 
A 000840 UE009 Colo 

A 000907 UE009 Galbo 

A 000886 UE009 Bordo e colo de xerra Toralla con decoración brunida 

A 001091 UE009 Bordo esvasado 

A 001180 UE009 Anaco de asa 

A 000785 UE009 Galbo 

A 001175 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000786 UE009 Bordo esvasado 

A 000785 UE009 Fondo 

A 000919 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000922 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000833 UE009 Galbo con decoración cepillada 

A 000832 UE009 Fondo 

A 000836 UE009 Colo 

A 000924 UE009 Galbo 

A 001193 UE009 Galbo 

A 001091 UE009 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000787 UE009 Galbo 
A 002005 UE009 Galbo con decoración acanalada, estampillada (círculos concéntricos) e incisa 

A 002031 UE009 Bordo 

A 000912 UE009 Colo 

A 000844 UE009 Asa 
A 000914 UE009 Galbo 

A 001089 UE009 Dous anacos de bordo arestado marítimo con decoración incisa no labio (triángulos recheos de liñas) 

A 000458 UE009 Bordo arestado marítimo con decoración cepillada no colo 

A 000835 UE009 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 000901 UE009 Galbo 

A 000910 UE009 Galbo 

A 000906 UE009 Galbo 

A 000900 UE009 Galbo 

A 000905 UE009 Galbo 

A 000902 UE009 Galbo con decoración acanalada 

A 000904 UE009 Galbo 

A 000973 UE009 Galbo con decoración acanalada 

A 000903 UE009 Colo con restos de fulixe e decoración incisa 

A 000930 UE009 Colo con decoración cepillada e brunida 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003501 UE023 Galbo 
A 003500 UE023 Galbo con decoración estampillada (cruces) 

A 003259 UE023 Galbo 

A 003260 UE023 Galbo 

A 003261 UE023 Bordo arestado 
A 003262 UE023 Galbo 

A 003263 UE023 Galbo 

A 001780 UE028 Galbo 

A 001790 UE028 Asa de xerra tipo Toralla 

A 001787 UE028 Bordo arestado de grande óla de almacenamento 

A 001179 UE028 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas e bandas de ondas) 

A 001777 UE028 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 001789 UE028 Bordo e arrinque de asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001793 UE028 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 001792 UE028 Fondo 

A 001776 UE028 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada 

A 001783 UE028 Fondo 

A 001788 UE028 Arrinque de asa 

A 001781 UE028 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001791 UE028 Asa 
A 001785 UE028 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (ondas, liñas e puntos) 

A 001782 UE028 Galbo con decoración acanalada e incisa (banda de ondas) 

A 001788 UE028 Asa de xerra tipo Toralla con decoración incisa (banda de ondas) 

A 001775 UE028 Colo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (liñas paralelas e bandas de ondas) 
A 003190 UE028 Galbo 

A 003191 UE028 Galbo 

A 003192 UE028 Galbo 

A 003193 UE028 Galbo 

A 003194 UE028 Bordo e  arrinque de colo de xerra tipo Toralla con decoración incisa 

A 003195 UE028 Galbo 

A 003196 UE028 Galbo 

A 003197 UE028 Galbo 

A 003198 UE028 Asa con decoración incisa 

A 003199 UE028 Anaco informe 

A 003200 UE028 Galbo 

A 003201 UE028 Galbo 

A 003202 UE028 Galbo 

A 003203 UE028 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003204 031 Galbo 
A 003205 031 Galbo 

A 003206 031 Galbo 

A 003207 031 Galbo 

A 003208 031 Galbo 
A 003209 031 Galbo 

A 003210 031 Galbo 

A 003211 031 Colo 

A 003212 031 Galbo 

A 003213 031 Galbo 

A 003214 031 Galbo 

A 003215 031 Colo con decoración incisa 

A 003216 031 Galbo 

A 003217 031 Bordo de cunco con decoración incisa 

A 003218 031 Galbo 

A 003219 031 Galbo 

A 003220 031 Galbo 

A 003221 031 Galbo 

A 003222 031 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003223 031 Galbo 
A 003224 031 Galbo 

A 003225 031 Galbo 

A 003226 031 Galbo 

A 003227 031 Galbo 
A 003228 031 Galbo 

A 003229 031 Galbo 

A 003230 031 Fondo 

A 003231 031 Galbo de xerra Toralla con decoración incisa 

A 003232 031 Bordo arestado 

A 003233 031 Galbo 

A 003234 031 Galbo 

A 003235 031 Galbo 

A 003236 031 Galbo 

A 003237 031 Colo 

A 003238 031 Fondo 

A 003239 031 Galbo 

A 003240 031 Galbo 

A 003241 031 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003242 031 Galbo 
A 003243 031 Galbo 

A 003244 031 Bordo arestado esvasado 

A 003245 031 Galbo con decoración estampillada 

A 003246 031 Galbo 
A 003247 031 Fondo 

A 003248 031 Galbo 

A 003249 031 Fondo 

A 003250 031 Galbo 

A 003251 031 Asa 

A 003252 031 Fondo 

A 003253 031 Galbo 

A 003254 031 Arrinque de galbo con decoración cepillada 

A 003255 031 Fondo 

A 003256 031 Galbo 

A 003257 031 Fondo 

A 003258 031 Bordo 

A 003259 031 Galbo 

A 003260 031 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003261 031 Galbo 
A 003262 031 Galbo 

A 003263 031 Galbo 

A 003264 031 Galbo 

A 003265 031 Fondo e arrinque de galbo con decoración cepillada 
A 003266 031 Galbo 

A 003267 031 Galbo 

A 003268 031 Galbo 

A 003269 031 Galbo 

A 003270 031 Colo 

A 003271 031 Galbo 

A 003272 031 Galbo 

A 003273 031 Galbo 

A 003274 031 Galbo 

A 003275 031 Galbo 

A 003276 031 Galbo 

A 003502 031 Galbo 

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000960 001 Bordo de ánfora Haltern 70 
A 000190 001 Bordo arestado marítimo 

A 003511 049 Tégula 

A 003508 049 Tégula 

A 003505 049 Tégula 
A 003512 049 Tégula 

A 003517 049 Galbo con decoración cepillada 

A 000958 001 Colo de ánfora Haltern 70 

A 003514 049 Arrinque de asa de óla Toralla 

A 003513 049 Tégula 

A 000192 001 Bordo de xerra tipo Toralla con decoración incisa (banda de triángulos) 

A 000957 001 Tégula 

A 000191 001 Colo de óla de bordo arestado 

A 000964 001 Tégula 

A 003506 049 Tégula con dixitacións 

A 000193 001 Bordo arestado 

A 003510 049 Bordo arestado de grande óla de almacenamento 

A 000961 001 Tégula 

A 000189 001 Bordo arestado marítimo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 003507 049 Fondo de  cacharro feito a torno 
A 000968 001 Tégula 

A 003520 049 Galbo 

A 000194 001 Galbo con decoración acanalada 

A 000965 001 Tégula moi rodada 
A 000962 001 Galbo con decoración acanalada 

A 000969 001 Galbo moi rodado 

A 003515 049 Tégula 

A 003519 049 Bordo esvasado 

A 000966 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000970 001 Bordo de tégula 

A 000959 001 Galbo 

A 000955 001 Pivote de ánfora Haltern 70 moi rodado 

A 000188 001 Bordo arestado marítimo 

A 000963 001 Anaco de galbo moi rodado de ánfora Haltern 70 

A 003518 049 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 003516 049 Colo e arrinque de bordo arestado engrosado 

A 000956 001 Colo de grande vasilla de alamcenamento 

A 003509 049 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    



 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A  002061 050 Colo con decoración cepillada 
A 002062 050 Galbo con decoración cepillada 

A 002060 050 Galbo de cerámica fina romana con decoración pintada de cor vermello 

A 002063 050 Anaco de galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 002070 051 Anaco de galbo de cerámica cincenta cina 
A 002057 049 Bordo e base de tégula. Anaco de grande tamaño. 

A 002061 050 Bordo esvasado engrosado de grande vasilla de almacenamento 

A 002059 050 Bordo de grande óla de almacenaxe 

A 002051 049 Anaco de galbo de cerámica fina roma, con decoración pintada de cor vermello 

A 002064 049 Galbo con decoración acanalada 

A 002056 049 Galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 002067 051 Bordo arestado 

A 002521 049 Anaco de fondo 

A 002073 052 Bordo de tégula 

A 002071 051 Galbo 

A 002069 051 Galbo E arrinque de colo con decoración cepillada 

A 002052 049 Cerámica fina romana. Vermello pompeiano. 

A 002065 051 Tres anacos de pivote de ánfora romana Haltern 70 rubefactada 

A 002068 051 Bordo esvasado 

A 002058 050 Bordo de dolia 

A 002054 049 Anaco de galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 002055 049 Fondo de cacharro romano realizado a torno 

 
Observacións 
 
 

 
  



 
 

Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000001 004 Coio 
B 000003 004 Coio 

B 000004 003 Man de muíño de granito 

B 000005 003 Machado de cuarcita 
B 000007 005 Coio de cuarcita 

B 000008 003 Fragmento de muíño barquiforme de granito 

B 000010 003 Bloco de cuarcita tallado 

B 000012 009 Lítico pulimentado de granito 

B 000014 009 Coio de cuarcita tallado 

B 000021 028 Lítico pulimentado de granito 

B 000022 029 Coio de cuarcita 

B 000032 032 Machado de seixo 

B 000033 036 Lasca de cuarcita 

B 000034 036 Lítico pulimentado de granito 

B 000035 036 Coio de cuarcita 

B 000036 034 Lasca de cuarcita 

B 000037 036 Lítico de xisto tallado 

B 000038 036 Lasca de cuarcita 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000039 034 Lasca de cuarcita 
B 000040 028 Lítico pulimentado de xisto 

B 000046 052 Placa de xisto con perforación 

B 000047 056 Coio 

B 000048 048 Coio de cuarcita. Posible pedra de funda. 
B 000049 056 Muíño barquiforme de granito 

B 000057 023 Lítico pulimentado de granito 

B 000058 045 Coio de cuarcita pulimentado 

B 000084 052 Man de muíño de granito 

B 000085 052 Man de muíño de granito 

B 000086 052 Lítico pulimentado de xisto 

B 000087 052 Machado de xisto pulimentado 

B 000088 052 Lítico pulimentado de granito 

B 000092 052 Muíño barquiforme de granito 

B 000093 052 Lítico pulimentado de granito 

B 000094 052 Lítico pulimentado de granito 

B 000096 031 Lítico pulimentado de granito 

B 000097 026 Pedra de afiar de xisto 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 13 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000015 001 Lítico pulimnetado de granito 
B 000016 001 Lítico pulimentado de granito 

B 000017 001 Seixo tallado 

B 000018 001 Lítico pulimenttado de cuarcita 

B 000019 001 Seixo pulimentado 
B 000020 001 Lítico pulimentado de xisto 

B 000023 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000024 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000025 019 Pico de xisto 

B 000026 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000027 019 Man de muíño de granito 

B 000028 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000029 019 Fragmento de catillus 

B 000041 049 Lítico pulimentado de granito 

B 000042 049 Cuarcita tallada 

B 000043 049 Lítico pulimentado de granito 

B 000044 049 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000045 050 Alisador de granito pulimentado 

B 000050 049 Coio de cuarcita 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 13 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000051 049 Lítico pulimentado de granito 
B 000052 049 Lítico pulimentado de granito 

B 000053 049 Pico de xisto pulimentado 

B 000054 050 Lítico pulimentado de granito 

B 000055 047 Coio de cuarcita tallado 
B 000056 047 Lítico pulimentado de granito 

B 000059 043 Lítico pulimentado de granito 

B 000061 052 Pico de xisto 

B 000063 003 Placa de xisto 

B 000064 003 Lítico pulimentado de granito 

B 000065 003 Lítico pulimentado de granito 

B 000066 019 Coio tallado de cuarcita 

B 000067 019 Man de moer de granito 

B 000068 047 Lítico pulimentado de granito 

B 000069 047 Lítico pulimentado de cuarcita 

B 000072 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000073 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000074 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000075 019 Fragmento de catillus 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 13 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000076 019 Núcleo de cuarcita tallado 
B 000077 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000078 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000079 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000080 019 Lítico pulimentado de granito 
B 000081 019 Lítico pulimentado de granito 

B 000082 019 Lítico pulimentado de cuarcita 

B 000098 041 Lítico pulimentado de granito 

B 000099 041 Fragmento de catillus 

B 000100 041 Coio de cuarcita tallado 

B 000101 044 Lasca de cuarcita 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Cerámica de importación 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector   Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 

A 002087 053 Anacos de ánfora Mañá-Pascual A4, séculos IV-III a. C. 
A 002089 053 Anacos de ánfora Mañá-Pascual A4, séculos IV-III a. C. 

A 000034 001 Cerámica común púnica porcedente do val do Guadalquivir, séculos II-I a. C. 

A 000982 009 Anaco de urna íbero-púnica, séculos IV-III a. C. 

A 000984 009 Anaco de ánfora norteafricana, séculos IV-III a. C. 
A 002088 053 Galbo de ánfora púnica, séculos IV-III a. C. 

A 002084 052 Asa de askós ebusitano, séculos IV-III a. C. 

A 000517 009 Cerámica común púnica do Sur peninsular, séculos IV-II a C. 

A 000519 009 Cerámica común púnica do Sur peninsular, séculos IV-II a C. 

A 000461 009 Anaco de urna púnica séculos IV-III a. C. 

A 001568 036 Askós ebusitano, séculos IV-III a. C. 

A 002094 053 Galbo  

A 002122 058 Galbo 

A 002111 056 Galbo 

A 002076 052 Galbo 

A 002109 055 Galbo 

A 001566 009 Bordo 

A 002081 052 Galbo 

A 002107 055 Galbo 

 
Observacións 
 
 
 

 



Cerámica de importación 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector   Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 

A 002077 052 Galbo 
A 001384 032 Galbo 

A 000971 019 Conxunto de sete anacos de galbo 

A 002095 053 Tres anacos de galbo 

A 002092 053 Galbo 
A 002079 052 Asa 

A 002093 053 Galbo 

A 001320 023 Bordo 

A 000972 021 Bordo 

A 002096 053 Galbo 

A 000521 009 Dous anacos de galbo 

A 002082 052 Dous anacos de galbo 

A 001369 031 Galbo 

A 002102 055 Galbo 

A 002075 052 Galbo 

A 000035 001 Bordo 

A 001567 009 Galbo 

A 001786 038 Bordo de ánfora Mañá-Pascual A4, séculos IV-III a. C. 

 
Observacións 
 
 

 
 

Pezas metálicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    



 
Sector   Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 15 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 

J 000001 NEI01033 Esquirla de bronce 
J 000002 018 Equirla de bronce 

J 000003 039 Esquirla de bronce 

J 000004 039 Fíbula de bronce de longo travessao sem espira 

H 000001 030 Pequena tachola de ferro 
H 000002 056 Machada de ferro con enmangue tubular 

Q 000001 034 Escoura de ferro 

Q 000002 052 4 anacos de escoura de ferro 

Q 000003 055 Escoura de bronce ELIMINADA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Mostras 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 16 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRA  032 Mostra malacolóxica extraída, triada e estudada polo Laboratorio da Universidade de León. Contén bolsas específicas de 

micromoluscos, carbóns, pequenos osos e diferentes especies de malacofauna. Sector 02. Foxo 02, entrada SE. 

MOSTRA  031 Mostra malacolóxica extraída, triada e estudada polo Laboratorio da Universidade de León. Contén bolsas específicas de 
micromoluscos, carbóns, pequenos osos e diferentes especies de malacofauna. Sector 02. Foxo 02, entrada SE. 

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Mostras óseas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 17 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRAS  23, 24, 27, 30, 

31, 32, 33, 34, 
36, 39, 26, 38, 
54 

Restos arqueozoolóxicos depositados no concheiro do foxo da entrada SE ao Castro Grande de Neixón, nas UR 
1225-1325 

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 



Mostras 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 18 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRAS  23, 32, 33, 34, 

38  
Mostras malacolóxicas agrupadas por especies. Concheiro do foxo da entrada SE. 

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 



Mostras 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRA MU050824J01 57 Mostras malacolóxicas do concheiro do foxo da entrada SE 

MOSTRA MU050824J02 54 Mostras malacolóxicas do concheiro do foxo da entrada SE 

MOSTRA MU050807J02 036 Mostra antracolóxica. Carbón de Quercus caducifolio. 

MOSTRA MU050805J01 032 Mostra antracolóxica. Carbón de Maloideae. 

MOSTRA MU050804J01 032 Mostra antracolóxica. Carbóns de Quercus caducifolio. 
MOSTRA MU050809J02 038 Mostra antracolóxica. Carbóns de Maloideae, leguminosas y Quercus caducifolio 

MOSTRA MU050809J01 048 Mostra antracolóxica. Carbón de Quercus caducifolio. 

MOSTRA Q000001 008 Mostra antracolóxica. Semente. 

MOSTRA MU050729J01 024 Mostra antracolóxica. Carbóns de Quercus caducifolio. 

MOSTRA   Mostra antracolóxica. Madeira do regatón PZNEI04/J001 

MOSTRA MU050809J03 038 Mostra antracolóxica. Carbóns de Quercus caducifolio. 

MOSTRA MU050807J01 036 Mostra antracolóxica.Carbóns de leguminosa 

MOSTRA MU050809J04 038 Mostra antracolóxica. Carbón de Quercus caducifolio 

MOSTRA MU050811J02 045 Mostra antracolóxica. Carbón de Maloidae. 

MOSTRA MU050811J01 045 Mostra antracolóxica. Carbóns de Maloidae 

MOSTRA MU050805J01/B 033 Mostra antracolóxica.Carbóns de leguminosa 

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Varia 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03 
CAMPAÑA 2005 

 Código: ITNEI03  Informatizado data:    

  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    
 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 20 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000494 009 Crisol cerámico de fundición de bronce con pico verquedor. Sector 02. 
A 001376 032 Crisol cerámico de fundición de bronce con pico verquedor. Sector 02. 

B 000030 034 Crisol cerámico de fundición de bronce. Sector 02 

A NEI03/C.G.01 001 Anaco de cerámica ática grega, de engobe negro (século IV-III a. C.). Sector 04. Horizonte vexetal revolto, sondaxe antiga. 
Erroneamente identificado nun primeiro momento como cerámica campaniense. 

A 002110 055 Pequena fusaiola cerámica. Sector 02. 
A NEI03/CG.02 056 Pondus cerámico. Sector 02. 

A 002091 053 Botella cerámica castrexa, imitación de ungüentario púnico. Sector 02. 

V 000001 001 Doa de colar. Sector 02. Material descoñecido.Sector 02. 

B 000083 019 Coio de cuarcita tallado. Sector 04. 

B 001325 023 Microlito. Lasca de cuarcita. Sector 02 

B 000094 052 Anaco de granito pulimentado 

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 20 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 

A 001330 022 Bordo arestado 
A 004257 045 Bordo arestado marítimo con restos de fulixe 

A 003504 045 Dous anacos de galbo 

A 001159 045 Bordo arestado engrosado 

A 004291 045 Galbo con decoración acanalada e restos de fulixe 
A 001570 034 Asa con decoración cepillada 

A 001889 022 Galbo con restos de fulixe 

A 001331 022 Galbo 

A 004264 045 Colo con decoración incisa (banda con triángulos) 

A 001362 022 Pequeno bordo esvasado 

A 001363 022 Galbo con decoración incisa 

A 002501 009 Bordo aresatdo con restos de fulixe 

A 002502 009 Fragmento de fondo 

A 002503 009 Bordo arestado marítimo 

A 002504 009 Bordo esvasado 

    

    

    

 
Observacións 
 
 



  

Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI03  Código: ITNEI03  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector   Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA  

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000009 003 Anaco de muíño barquiforme de granito.  
B 000060 050 Bloco de xisto con gozne de porta. 

B 000062 003 Lítico de granito pulimentado 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
PEZAS LÍTICAS XA ENTREGADAS NO CAB PERO QUE NON FIGURABAN NO INVENTARIO 
 

 



Estudo antracolóxico. Campaña de 2005 
 
 
María Martín Seijo 
Departamento de Historia I-USC 



Estuio de carbóns e madeiras: paleoambiente, xestión forestal 
e explotación de combustibles 
 

Introdución á antracoloxía 
A antracoloxía é unha disciplina arqueolóxica que se integra na área de coñecemento da 
arqueobotánica, baséase na análise dos carbóns de orixe arqueolóxica, aínda que tamén 
existe a posibilidade de estudar carbóns doutras procedencias como incendios naturais, 
depósitos lacustres, turbeiras, etc (Marchesini e Arobba 2003). A presenza de madeira e 
carbón nos xacementos arqueolóxicos está estreitamente ligada á actividade humana, en 
relación con procesos naturais (ramas, restos de poda, etc) que acompañan a ocupación 
de determinadas zonas, nestes casos estos restos localízanse en depósitos non 
antropizados con presenza de prantas enteiras ou partes destas. Sen embargo, o 
repertorio lígneo máis frecuente nos asentamentos humanos procede de manufacturas e 
particulamente de restos estruturais de edificacións, de mobiliario doméstico ou de 
obxectos de uso persoal. Os carbóns proceden xeralmente da combustión do leño 
utilizado como combustible dos fogares domésticos, en fornos cerámicos ou 
metalúrxicos, ou de uso ritual. 
Na formación da mostra existen factores físicos e culturais que inciden na diferente 
preservación deste tipo de evidencias arqueolóxicas. O carbón fórmase a partir da 
descomposición da madeira cando é queimada en ausencia de osíxeno, é posible 
distinguir diferentes estados que se corresponden coas diferentes temperaturas ás que é 
sometida a madeira. A carbonización causa toda unha serie de cambios nas propiedades 
físicas da madeira que axudan a determinar as diferentes especies como son a 
decoloración, a reducción de masa e a contracción dos tecidos. Os carbóns localizados 
en contextos arqueolóxicos están afectados por problemas tafonómicos que poden 
afectar á representatividade das diferentes especies (Piqué 1999), como o proceso de 
combustión (duración e interrumpción da combustión, tipo de estructura) e as 
características físico-químicas da madeira (densidade, dureza, compoñentes químicos). 
Son producto da actividade humana e polo tanto froito dunha selección das especies 
leñosas existentes nas inmediacións do xacemento. Unha visión máis ampla da 
vexetación do entorno e das súas transformacións ao longo do tempo debe de ser obtida 
a partir da análise polínica. 
A conservación deste tipo de materiais orgánicos pode ser directa ou indirecta. A 
primeira é a máis frecuente e implica a conservación da madeira ou carbón no contexto 
arqueolóxico, mentres que a indirecta sería a partir dunha impronta sobre unha matriz 
arxilosa ou doutro material á que a materia orgánica se adheríu antes de descompoñerse.  
As formas máis habituais de conservación directa  no rexistro arqueolóxico son a 
carbonización, a conservación en ambiente húmido, a mineralización e a deshidratación. 
 

Metodoloxía 
A análise antracolóxica permite unha identificación das especies vexetais ás que 
pertencen aos carbóns localizados nun xacemento, en base a criterios anatómicos e 
biométricos. Este método non é destructivo nin require de ningún tipo de tratamento 
químico do carbón, polo que pode ser utilizado posteriormente para a realización de 
datacións radiocarbónicas. O obxecto de análise antracolóxica ou xilolóxica é o leño ou 
xilema que constitúe a estrutura secundaria caracterizada por unha arquitectura 



microscópica ben definida e diversa segundo a pranta da que provén. Gracias ás paredes 
extremadamente resistentes (lignificadas) que caracterizan a gran masa de células que 
compoñen o leño (traqueidas, vasos, fibras, etc) e que son visibles e identificables a 
pesar de estar os tecidos carbonizados. 
 
Figura 1.  Estructura microscópica do xilema das anxiospermas (a partir de García et al. 2003). 
Sección A (transversal): 1. vaso; 2. parénquima lonxitudinal; 3. radio leñoso; Sección B (radial): 
4. elemento vasal; 5. parénquima lonxitudinal; 6. células erectas; 7. células procumbentes; 8. 
radio leñoso; 9. fibrotraqueidas;  Sección C (tanxencial): 10. radio leñoso multiseriado; 11. 
fibrotraqueidas. 
 
O carbón observouse nun microscopio de luz a reflexión Olympus CX-40 con 
obxectivos 20x, 40x, 100x, 200x e 400x do Departamento de Historia I da Universidade 
de Santiago de Compostela. Para a determinación realízanse diferentes cortes ao carbón 
buscando os tres planos anatómicos da madeira: transversal, lonxitudinal tanxencial e 
lonxitudinal radial. Unha vez observadas as características anatómicas compárase cunha 
colección actual de referencia e/ou coa bibliografía especializada para realizar a súa 
identificación, fundamentalmente os atlas de anatomía de madeira de F.H. 
Schweingruber (1978, 1990), J.G. Hather (2000), García et alii (2003), e co atlas 
anatómico de carbóns actuais e arqueolóxicos de Vernet et alii (2001).  

Análise bioxeográfica 
O xacemento do Castro de Neixón está na rexión bioxeográfica atlántica ou 
eurosiberiana da Península Ibérica dentro do piso bioclimático colino ou basal 
(termotépedo). A rexión eurosiberiana ou atlántica da Península Ibérica caracterízase 
pola presenza de bosques caducifolios, sendo o xénero Quercus o predominante en toda 
a zona, dende a súa expansión fai uns 10.000 anos (Carrión 2003), as especies máis 
habituais o carballo (Quercus robur) e o cerqueiro (Quercus pyrenaica). No piso colino 
a vexetación potencial está formada por bosques planocaducifolios e perennifolios 
relícticos (Costa et al. 2001): formacións con carballos como especie predominante, 
bosques mixtos formados por freixos, tilos, olmeiros, salgueiros, cancereixos e 
aciñeirais con loureiros. A carballeira acidófila con xilbardeira (Rusco aculeati-
Quercetum roboris) é característica do occidente galego (Rigueiro 2003), no sector 
galaico-portugués, preferentemente nos pisos colino e montano (termotépedo e 
mesotépedos). Neste sector, o bidueiro non é unha das especies máis frecuentes, 
localizándose nos vales.  
A influencia mediterránea é notable, aparecendo especies como o loureiro (Laurus 
nobilis), o érbedo (Arbutus unedo), a rubia (Rubia peregrina), o trobisco (Daphne 
gnidium), a xesta mansa (Osyris alba) o a xilbardeira (Ruscus aculeatus). Nas zonas 
máis baixas nos vales dos ríos incorpórase a sobreira (Quercus suber), na subasociación 
quercetosum suberis. Nas ribeiras dos cursos de auga as ripisilvas ou bosques de ribeira 
a especie máis representada son os ameneiros (Alnus glutinosa), neste sector son tamén 
frecuentes o sanguiño (Frangula alnus), o salgueiro común (Salix atrocinerea) e o 
sabugueiro (Sambucus nigra). No estrato herbáceo, de cobertura elevada, abundan os 
xeófitos, moitos fieitos entre eles. 
A vexetación actual no xacemento e os seus arredores está moi alterada e é 
predominantemente produto da repoboación con especies foráneas, como Pinus 
pinaster, e arbustos relacionados coa degradación da cuberta arbustiva, heliófilas e 
colonizadoras como Genista sp., Ulex europaeus, Rubus sp., Hedera helix, e herbáceas. 
 



Figura 2. Regatón de bronce PZNEI04/j000001 e peza de madeira exhumada no seu interior. 

Material analizado e resultados 
O conxunto de mostras de carbón analizadas foron documentadas no sector 02 durante 
as campañas de escavación dos anos 2005 e 2006, en dous contextos estratigráficos e 
cronolóxicos ben definidos e coetáneos, correspondentes á Fase II da Cultura Castrexa, 
entre os séculos IV-II a.C. 

• Recheo do interior de dous foxos que definen a entrada SE do recinto (Foxo 01 e 
02). Entre os depósitos destaca un concheiro no Foxo 01, con depósitos de 
recheo ós que se vinculan a maior parte dos carbóns analizados. 

• Foxas de almacenamento practicadas no xabre e vencelladas coa entrada SE ao 
recinto superior do Castro Grande. 

Ademais dos fragmentos de carbón recuperados nestas estruturas arqueolóxicas, 
analizouse tamén unha peza de madeira mineralizada recuperada do interior dun regatón 
de bronce (PZNEI04/J001) recuperado no recheo do foxo 02 na campaña de 2006. Esta 
peza apareceu en relación cunha fíbula de longo travesaño sen espira nun contexto dos 
séculos IV-II a. C. 
 
Figura 3. Imaxe do corte transversal do fragmento de madeira mineralizada conservado no 
interior do regatón de bronce. 
 
O bó estado de conservación da madeira permitiu a identificación da mesmo mediante a 
realización de dous cortes cunha coitela. Estes cortes facilitaron a observación dos 
diferentes caracteres anatómicos no plano transversal e do lonxitudinal tanxencial, o que 
permitiu determinar que o fragmento analizado se correspondía cun pequeno anaco de 
madeira de carballo (Quercus sp. caducifolio). O traballo da madeira desta especie é 
habitual dende a Prehistoria en toda Europa, en primeiro lugar porque é abundante no 
entorno dende a expansión de Quercus a partir do 10.000 BP co óptimo climático e 
ademais polas propias características desta madeira, moi resistente, que admite ben o 
pulimento, etc. Existen referencias a fragmentos de madeira de carballo con sinais de ter 
sido traballados no castro de Cortegada (Silleda, Pontevedra), Castrovite (A Estrada, 
Pontevedra), Navás (Nigrán, Pontevedra) e Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). 

 
Figura 4. Detalle do plano transversal do fragmento de madeira mineralizada, no que se pode 
observar o anel de crecemento poroso, no que se aprecian os vasos do leño xove de grandes 
dimensións, e cómo os vasos adoptan unha disposición dendrítica. 
 
A conservación de pequenos fragmentos, ben de madeira mineralizada, ben de carbón 
con evidencias de ter sido traballadas permite obter datos referentes á utilización de 
determinadas especies para a confección de artefactos en madeira, polo que permite 
contrastar a existencia dunha selección de determinados taxóns polas súas cualidades, 
fundamentalmente a flexibilidade, a tenacidade, a resistencia á putrefacción, etc. No 
Noroeste aínda non temos moitas referencias pero si podemos observar algunhas 
características xerais como a utilización de Corylus avellana cando é preciso que o 
artefacto realizado sexa flexible ou de Quercus sp. caducifolio cando o que se pretende 
é obter un obxecto tenaz e resistente. 
Con respecto ás mostras de carbón analizadas, éstas foron recollidas individualmente a 
man durante a campaña de escavación. Este método de recollida é o máis habitual nas 
intervencións arqueolóxicas pero sen embargo condiciona os resultados das analíticas 
arqueobotánicas, xa que existe unha selección en campo unicamente dos carbóns de 



maiores dimensións, excluíndose da mostraxe os fragmentos menores. Isto provoca 
unha sobrerrepresentación de especies arbóreas fronte ás arbustivas, ou daquelas 
especies que producen uns carbóns de maiores dimensións ou que son máis resistentes á 
fragmentación. Condiciona tamén a recollida daqueles carbóns mellor conservados, 
fronte a aqueles que aparecen dispersos no xacemento, máis rodados e pequenos, pero 
que ofrecen unha gran variabilidade de especies xa que representan ás diferentes 
especies leñosas explotadas durante a ocupación do asentamento. 
Neste senso, son moi interesantes os carbóns recuperados do foxo, polas peculiares 
características deposicionais dos sedimentos que colmatan desta estrutura, xa que 
ademáis de ser un elemento delimitador do poboado convírtese co tempo nun lugar no 
que son depositados os residuos producidos polas actividades produtivas dos habitantes 
do castro. A interpretación dos diferentes depósitos de recheo do foxo como unha 
colmatación intencional e rápida do mesmo poderían estar determinando tamén a escasa 
variabilidade da mostra por representar unha secuencia temporal limitada e polo tanto os 
residuos da combustión dun período de tempo limitado.  
A partir da análise antracolóxica dos carbóns recuperados durante as campañas dos anos 
2005 e 2006 identificáronse un número moi limitado de taxóns, catro en total, aínda que 
están representadas especies tanto do estrato arbóreo como do arbustivo: Quercus sp 
caducifolio e cf. Castanea sativa correspondentes co estrato arbóreo, e Fabaceae e 
Maloideae co estrato arbustivo.  
 

Quercus sp caducifolio
Maloideae
Fabaceae
cf. Castanea sativa
cf. Quercus sp
Indeterminable

 
Gráfica 1. Distribución por especies dos fragmentos identificados 
 
 



 
 

TAXÓN FRAGS.
Quercus sp caducifolio 78 
Maloideae 10 
Fabaceae 6 
Cf. Castanea sativa  15 
cf. Quercus sp 1 
Indeterminable 1 
TOTAL 97 

Táboa 1. Taxóns determinados e fragmentos totais analizados durante as campañas do 2005 e 2006. 
 
En xeral analizáronse entre 1 e 27 fragmentos por unidade estratigráfica, unicamente da 
UE038 puidéronse estudiar unha cantidade representativa de fragmentos, 50 en total. A 
UE038 era un depósito de terra marrón escura, de compactación baixa, con cunchas de 
ameixa e navalla, pedras de xisto e abundantes carbóns que recheaba o Foxo 01. A pesar 
da baixa cantidade de efectivos analizados son significativas as asociacións de especies 
como Quercus sp. caducifolio con Fabaceae e Maloideae, algo habitual en xacementos 
da Idade do Ferro nos que as secuencias antracolóxicas amosan a combinación 
recorrente entre madeiras de árbores e arbustos, unha tendencia que se repite 
especialmente en relación entre Quercus sp caducifolio e Fabaceae. 
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Gráfica 2. Distribución dos taxóns nas diferentes unidades estratigráficas. 
 
A aparición conxunta de Fabaceae e Quercus sp. caducifolio ben sendo constatada en 
diversas análises antracolóxicas realizadas no Norte de Portugal e en Galicia, dende o 
Calcolítico á Idade do Ferro (Figueiral e Bettencourt, 2004). Esta combinación de 
especies ten sido relacionada coa importante presenza de Quercus sp. caducifolio, 
especie dominante nas secuencias polínicas da Prehistoria e Protohistoria do Noroeste, e 
cunha extensión das fabáceas que podería ser un efecto colateral da limpeza do bosque, 
xa que o terreo limpado e/ou abandoado é rapidamente colonizado por arbustos 
pioneiros, que protexen os solos da erosión, e fixan coas súas raíces o nitróxeno á terra 
favorecendo a recuperación do bosque.  
 



Un dos problemas no momento de aborda-lo estudo da extensión das fabáceas é que son 
especies entomófilas e non producen moito pole polo que están infrarrepresentadas na 
secuencia polínica. As fabáceas foron probablemente utilizadas como fonte de 
combustible, forraxe, cama para os animais e como fertilizante para a agricultura e 
incluso como material constructivo. Figueiral e Bettencourt (2004) sinalan que a 
importancia de Quercus sp. caducifolio e Fabaceae no rexistro antracolóxico está 
relacionado coa importante presenza desta especie nos arredores dos asentamentos e 
cunha xestión dos recursos leñosos comparable entre diferentes comunidades que 
utilizan unha variedade semellante de combustibles. 
 

 
Figura 5. Detalle do plano transversal de cf. Castanea sativa onde se observa a porosidade no 
anel, coa transición dentre os vasos do leño tardío de pequenas dimensións e os grandes 
correspondentes co leño xove. 
 
A determinación antracolóxica de castiñeiro conleva certas dificultades xa que a 
estructura anatómica de Castanea sativa e a de Quercus sp. caducifolio é totalmente 
similar, a excepción dos radios, mentres que Quercus presenta uns radios uniseriados e 
outros multiseriados que poden chegar a medir incluso varios milímetros de altura. No 
castiñeiro só aparecen radios uniseriados e ocasionalmente aparecen bi ou triseriados 
aínda que non é habitual. A determinación de Castanea é complicada no caso de que o 
fragmento analizado sexa de pequenas dimensións, xa que un fragmento interradial de 
Quercus presentaría a súa mesma morfoloxía. No caso do Castro de Neixón 
analizáronse 15 fragmentos de entre 0’5 e 1 cm, con aristas vivas e fracturas recentes 
polo que probablemente todos formaran parte dun único fragmento, en tódolos casos 
analizados os radios son uniseriados polo que moi probablemente todos estes 
fragmentos se correspondan con Castanea. 
 

  
Figura 6. Imaxe do corte lonxitudinal tanxencial de cf. Castanea sativa no que se observa a 
existenza de radios uniseriados, e os biseriados que aparecen ocasionalmente. 
 

Paisaxe e xestión do entorno 
 
A partir da análise antracolóxica podemos obter unha imaxe parcial da vexetación que 
rodeaba o asentamento do Castro Grande de Neixón, os restos antracolóxicos son restos 
antrópicos e non naturais, o que provoca a existenza dunha distorsión na imaxe que 
ofrecen da paisaxe no pasado, xa que aparecen só representadas as especies arbóreas e 
arbustivas que foron explotadas polos habitantes dos asentamentos para obter 
combustibles ou ben para confeccionar estructuras e artefactos en madeira, son froito, 
polo tanto, dunha selección previa das especies.  
As análises polínicas para o período Subatlántico en Galicia sinalan como taxón arbóreo 
mellor representado o Quercus, e a relación entre pole arbóreo e non arbóreo presenta 
varias oscilacións ao longo deste período, determinadas pola caída do pole arbóreo, que 
se producen entre o 2685-2605 BP, o 2590-2450 BP e o 2380-2070 BP, tendo lugar un 
forte descenso cara o 1510 BP. Estas pulsacións non tiveron a mesma intensidade en 
todo o territorio (Aira 1996). As modificacións na cuberta vexetal pódense deber en 
liñas xerais a dous tipos de factores: climáticos debidos a presións naturais, ou humanos 
provocadas pola acción do home sobre o medio. Precisamente as primeiras accións do 



home sobre o entorno vexetal estarían vinculadas directamente co uso do lume como 
deforestador e fertilizador de terras que posteriormente serían dedicadas a actividades 
agrícolas e gandeiras (Figueiral 1994). 
Os resultados da análise amosan unha clara preferencia pola madeira de carballo, sendo 
problablemente Quercus sp caducifolio tamén a especie máis abundante no entorno, 
aínda que ten unha importante representación o estrato arbustivo, coas fabáceas e as 
maloideas. A familia das Maloideae agrupa a varios taxóns que non poden ser 
diferenciados en base á súa estrutura anatómica, xeralmente no Noroeste 
correspóndense con Sorbus-Crataegus: o capudre (Sorbus aucuparia), a sorveira 
(Sorbus torminalis), a raña (Sorbus aria), ou o espiño albar (Crataegus monogyna). 
Estes arbustos aparecen asociados a formacións degradadas de caducifolios, nas zonas 
marxinais ou nos claros. O uso deste taxón é determinado de forma recorrente nas 
análises antracolóxicas realizadas tanto en xacementos da Idade do Ferro como en 
periodos anteriores, asociado normalmente coas fabáceas e o carballo. A das fabáceas é 
unha das familias máis amplas do reino vexetal, aínda que os restos leñosos que 
habitualmente son determinados carbonizados nos xacementos do Noroeste peninsular 
correspóndense con xestas e piornos (Cytisus sp, Genista sp, Osyris sp.) e toxos (Ulex 
sp), plantas heliófilas e colonizadoras que ocupan principalmente zonas degradadas de 
bosque, ben afectadas pola existenza de incendios puntuais, ben pola degradación 
provocada pola actividade gandeira. 
 

 
Figura 7. Detalle dunha ramiña de espiño albar (Crataegus monogyna) coas follas e o froito. 
 
Castanea sativa é unha especie arbórea autóctona pero cunha presencia moi importante 
cara o cambio de era debido ás prácticas de silvicultura romana que favorecen a súa 
extensión mediante o cultivo desta árbore para a explotación do seu froito e da súa 
madeira. A presenza desta especie está constatada en xacementos da Idade do Ferro do 
Noroeste en diversas secuencias polínicas (Aira e Saá 1989). O seu cultivo foi 
favorecido por gregos e romanos a escala europea e tivo un importante 
desenvolvemento durante a Idade Media cando o seu cultivo estaba dirixido á obtención 
do seu froito para o autoconsumo (Conedera et alii 2004). A presenza nas secuencias 
polínicas de pole de Castanea, xunto co de Juglans e Olea, ten sido interpretado como 
indicador de acción antrópica, sen embargo a súa identificación pode ser natural nos 
refuxios temperados naturais durante as glaciacións, o Noroeste da Península sería un 
destes lugares, nos que a presenza de Castanea sería natural, aínda que sí é certo que o 
aumento da súa representación nas secuencias polínicas está relacionado coa acción 
humana. 
 



A análise antracolóxica indica polo tanto a existenza dun bosque de caducifolios no que 
a especie predominante sería o carballo (Quercus sp caducifolio) probablemente 
degradado pola acción antrópica como indican a presenza de maloideas e fabáceas, e 
coa presencia puntual de Castanea sativa. 

Práticas de xestión forestal 
O conxunto de carbóns estudiados permite obter datos sobre as estratexias de xestión 
dos recursos forestais durante os períodos de ocupación do asentamento. Para analizar 
este aspecto observamos a recorrencia dos diferentes taxóns nas estruturas: a aparición 
recorrente dun taxón indica un uso preferente dunha determinada especie.  
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Gráfica 3. Ubicuidade dos diferentes taxóns nas unidades estratigráficas. 
 
Esta forma de observar a recurrencia de maneira independente da cantidade de restos, 
permite minimizar a sobrerrepresentación puntual destes taxóns en base á cuantificación 
do número de fragmentos. No caso do castro de Neixón a especie que aparece máis 
recorrentemente é Quercus sp caducifolio (41,2%), seguido de Fabaceae (23,5%) e 
Maloideae (17,6%). 
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Gráfica 4. Comparación entre a ubicuidade dos taxóns e o número de fragmentos. 
 
Analizando a ubicuidade dos taxóns arbóreos (Quercus sp caducifolio, cf. Castanea 
sativa) en comparación dos arbustivos (Maloideae, Fabaceae) observamos que as 
proporcións son moi similares, a pesar de que en número de fragmentos existe unha 
sobrerrepresentación das especies do estrato arbóreo. Como xa sinalamos anteriormente 
durante a ocupación do asentamento está explotándose tanto para a obtención de 
combustibles como para a confección de artefactos unha formación de caducifolios co 
carballo como árbore predominante, recorréndose á obtención de combustibles tamén ás 
zonas marxinais do mesmo ou ós claros existentes dentro deste bosque como indican as 
fabáceas e as maloideas, aparece puntualmente Castanea asociada a esa formación de 
caducifolios. 
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Gráfica 5. Ubicuidade e número de fragmentos de carbóns correspondentes a taxóns arbóreos e 
arbustivos. 
 
A madeira e o carbón analizados están indicando ademáis que o carballo é unha especie 
de valor fundamental para esta sociedade, xa que dela obtiñan madeira para a 
confección de elementos constructivos como os postes da empalizada de delimitación 
do Castro Grande (MU040825J02/campaña 2004), para a elaboración de artefactos 
(PZNEI04/J001) e como especie máis habitual e recurrentemente utilizada como 
combustible, soa ou combinada con especies arbustivas. 
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Gráfica 6. Comparación da ubicuidade e número de fragmentos entre Quercus sp caducifolio e o resto de 
taxóns determinados na análise. 
 
Analizando os contextos arqueolóxicos de procedencia dos diferentes fragmentos de 
carbón estudados o que observamos é unha certa continuidade nos depósitos dos foxos 
na explotación de Quercus sp caducifolio, Fabaceae e Maloideae, e a explotación 
puntual dunha especie como cf. Castanea sativa que se documenta na zona superior do 
Foxo 02. 
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Gráfica 7. Secuencia estratigráfica do Foxo 01, dos depósitos máis recentes aos máis antigos, en cor 
amarela aqueles dos que se analizaron carbóns. 
 
Dos diferentes depósitos que rechean o Foxo 01, foron analizados carbóns procedentes 
de oito unidades estratigráficas, cinco no tramo Este e tres do extremo Norte. Neste tipo 
de depósitos de recheo e deposición de residuos o que se documenta habitualmente é a 
sucesión de diferentes combustións, de maneira que queda reflexada un maior espectro 
florístico que noutras estruturas arqueolóxicas como as estruturas de combustión ou as 
foxas. Ademais nun 50% dos casos analizados os carbóns aparecen asociados nos 
depósitos con cunchas e ósos, polo que probablemente sexan os restos das combustións 
relacionadas coas actividades domésticas de transformación e consumo de alimentos no 
caso de que se atopen en contexto secundario, ou ben se se atopan en posición primaria 
dunha combustión intencional deste tipo de restos coa fin de elimina-los restos 
orgánicos. 
 

 
Gráfica 8. Secuencia estratigráfica do Foxo 02, dos depósitos máis recentes ós máis antigos, en cor 
amarela aqueles dos que se analizaron carbóns. 
 
Os carbóns analizados do Foxo 02 correspóndense unicamente con dúas unidades 
estratigráficas, a presenza de Cf. Castanea sativa está documentada na zona superior e 
polo tanto máis recente dos depósitos que colmatan o Foxo 02. Deste foxo recuperouse 
tamén o regatón de bronce que contiña no seu interior un fragmento de madeira de 
carballo. Ademais dos carbóns vinculados ás dúas foxas, no interior dunha foxa de 
almacenaxe determináronse un total de 27 fragmentos de carbón, correspondentes a 
Quercus sp caducifolio (96,2%) e a Fabaceae (3,8%).  
A determinación de Castanea é interesante porque a súa extensión a partir da Idade do 
Ferro está ligada á acción antrópica; o home favorece a súa expansión coa fin de 
explotar os recursos que ofrece: a súa madeira ten múltiples usos, como combustible 
dos fogares non é moi apreciada, sen embargo si era utilizada para a fabricación de 
carbón, e para a realización de diferentes elementos construtivos tanto interiores como 
exteriores. Aprovéitanse tamén os seus froitos para a alimentación humana, con ou sen 
procesamento previo. 

Síntese dos resultados 
A información paleoambiental obtida a partir da análise antracolóxica permite 
documenta-la existenza dun bosque de caducifolios, probablemente co carballo como 
especie dominante, e con presenza tamén de Castanea sativa. A presenza de Fabaceae 
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indica a degradación do bosque e as maloideas indican a existenza de claros na 
formación boscosa. 
Os dados sobre a explotación das especies leñosas indican a importancia de Quercus sp 
caducifolio como combustible, e como madeira para a confección de artefactos e para a 
construcción de elementos estruturais. Normalmente asociado a especies arbustivas 
como Fabaceae e Maloideae. 
Os dados sobre a xestión do entorno sinalan a explotación do bosque de caducifolios e 
das zonas de claros asociadas a este bosque (Maloideae) e de zonas marxinais e 
degradadas (Fabaceae). Non hai evidencias da explotación do bosque de ribeira como 
adoita ser habitual noutros xacementos desta cronoloxía. 
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MOSTRA ÓSEA E METODOLOXÍA DE ANÁLISE. 

 
A amostra obxecto de análise, recuperada durante a campaña de intervención 

arqueolóxica do ano 2005 no Castro Grande de O Neixón, abrangue un total de 260 restos de 
macromamíferos, todos eles procedentes de diferentes unidades estratigráficas documentadas 
no foxo 1 (tan só un limitado número de pezas, procedentes da UE 055 foron recuperadas no  
foxo 2) que cingue polo SE a croa deste recinto castrexo (Sector 02). Porén, a súa orixe 
coincide coa dos materiais da campaña de 2004 que no seu momento xa foran motivo de 
análise (Fernández Rodríguez, 2005), se ben a serie daquela analisada era moito máis 
reducida (non acadando os 40 restos). 

Todo o material recuperado no foxo, a teor das evidencias de cultura material 
asociadas e das datas radiocarbónicas obtidas, pode datarse nun momento da Idade do Ferro 
situado entre os séculos IV-II a.C. Como xa sinalamos na nosa primeira análise da fauna deste 
xacemento, esta adscripción cronocultural confire un interés sobranceiro á mostra ósea 
obxecto de análise, tendo en conta a escasa información que aínda temos das actividades 
gandeiras e cinexéticas das comunidades castrexas do NW en época prerromana (Fernández 
Rodríguez, 1996, 2003; Fernández Rodríguez e Pérez Ortiz, 2007). 

O foxo, dacordo coas indicacións que se nos teñen dado e do que x ten sido en parte 
publicado (Ayán Vila et al., 2005a), foi recheo de xeito intencional mediante unha sucesión 
de verquidos, permitindo diferenciar varios niveis de concheiro (cuxo estudo, no que se refire 
ao seu compoñente malacolóxico, se desenvolve no capítulo 6 desta monografía), entre outros 
de distintas composicións (dende os que se identifican como verquedoiros cerámicos aos 
pratica ou totalmente estéreis dende unha perspectiva arqueolóxica, incluíndo algún dos 
mesmos materiais faunísticos). 

Atendendo ás referencias de procedencia do material obxecto de estudo, se teñen 
recuperado restos óseos de 16 Unidades Estratigráficas (UE) diferentes, se ben algunha das 
mesmas identificativa do mesmo nivel arqueolóxico, escavado en áreas ou cuadrículas 
diferentes, polo que para a presentación dos resultados se teñen agrupado ditas Unidades, 
dándolle a referencia dunha das mesmas. Tamén cómpre ter en conta que a denominación das 
UE da campaña de 2004 ten sido modificada na intervención de 2005, polo que consideramos 
convinte facer unha correlación entre as actuais e mailas reflctidas na análise da fauna da 
anterior campaña (Fernández Rodríguez, 2005). 

Indicamos a continuación a relación de Unidades Estratigráficas para as que contamos 
con material óseo, reflectando algunha característica das mesmas (Ayán Vila, s.f.): 

• UE 008 (Cuadrícula UR 1325): Nivel máis recente de colmatación do foxo, con 
mistura de evidencias da capa vexetal superficial e anacos cerámicos do 
verquedoiro. 

• UE 023 (UR 1325): Caracterizado polas evidencias de queimado; inclúe algún 
material cerámico. 

• UE 027 (UR 1325): Constituído por grandes pedras entre as que se mistura 
sedimento. Sen evidencia de conchas. 



• UE 030 (UR 1325): Ao igual que o anterior, caracterízase pola presenza de 
grandes pedras, se ben tamén se incluían evidencias esporádicas de malacofauna e 
algún metal. 

• UE 032 (UR 1325): Coincide coa UE 024 da mesma cuadrícula e maila UE 031 
(da UR 1225). Asemade, correspóndese coa UE 034 da campaña de 2004 neste 
mesmo sector do foxo. Identifica o nivel de concheiro máis reciente no interior 
desta estrutura. 

• UE 033 (UR 1225 e 1325): Vencéllase asemade coa UE 025 da UR 1325 (se ben 
non forneceu materiais óseos), e correspóndese coa UE 036 da campaña de 2004. 
Segundo nivel de conchas. 

• UE 034 (UR 1225): Coincide coa UE 026 (UR 1325) e maila UE 039 da 
escavación de 2004. 

• UE 036 (UR 1225 e 1325): Caracterizado pola presenza de grandes blocos de 
granito. 

• UE 038 (UR 1225 e 1325): Depósito con presenza de conchas e carbóns. 
• UE 039 (UR 1325): Localizada na zona N do foxo, sitúase por debaixo do segundo 

nivel de conchas. Ademáis dos restos óseos, deste nivel procede alomenos unha 
peza metálica (fíbula). 

• UE 045 (UR 1225 e 1325): Nivel base do foxo, situado sobre a rocha, formado por 
grandes blocos pétreos entre os que se misturan materiais orgánicos. 

• UE 055 (UR 1525): Correspóndese co alcumado foxo 2, é dicir, o tramo de foxo 
que limitaba o tramo oriental da croa e que se atopa separado do foxo 1 por unha 
zona de acceso á mesma. Tamén sufriu un proceso rápido de recheo, fornecendo 
materiais que definen unha cronoloxía idéntica á sinalada para o foxo 1. A UE 055 
identifícase cun depósito sen características especiais agás as edafolóxicas que 
permiten a súa diferenciación das supra e infraxacentes. 

Os restos recuperados durante a campaña de 2004 serán tomados en consideración á 
hora de realizarmos o novo estudo, para o cal serán engadidos (indicando o seu valor entre 
parénteses) en cada un dos apartados analíticos, entrando a formar parte dos cálculos de 
número mínimo de individuo e dos recontos globais. 

Para a identificación dos restos temos empregado basicamente a nosa propia colección 
comparativa de referencia. No caso da determinación específica entre ovella e cabra seguímo-
los caracteres sinalados por Payne (1985) e Halstead et al. (2002) para as evidencias dentais, 
e Boessneck (1980) e Prummel e Frisch (1986) para o esqueleto postcraneal, incluíndose os 
non asignábeis a unha dámbalasdúas especies na categoría xenérica de ovicaprinos 
(Ovis/Capra). As marcas de carnicería foron clasificadas conforme aos traballos de Binford 
(1981) e Pérez Ripoll (1992). Polo que respecta á obtención de valores biométricos, seguímo-
la proposta do Instituto de Paleontoloxía da Universidade de Münich, recolleita na obra de 
Driesch (1976). 

A determinación da idade calculouse en función dos estados de fusión epifisaria e 
aparición e desgaste da dentición definidos entre outros por Altuna (1980), Silver (1980) e 
Grant (1982). Para a valoración global das fases de sacrificio optamos por establecermos 
categorías que abranguen grupos de idade, minimizando deste xeito os erros que poden 
producirse ao tentar unha meirande precisión da idade real de morte. Para a estruturación en 
meses de ditas cohortes seguímo-la proposta de Liesau (1998). 

Ademáis dos macromamíferos, constatámo-la existenza dun significativo conxunto de 
pezas de ave que todavía no teñen sido identificadas a nivel específico e que, en 
consecuencia, non van ser incluídas neste traballo. Tan só, e coa finalidade de deixar unha 
primeira constancia da súa presenza, sinalar que se trata duns 50 restos procedentes de 



diferentes Unidades Estratigráficas, 031, 032, 038 y 045, sendo grupo máis numeroso o 
recuperado na última das indicadas. Os restos non semellan corresponder cos de ningunha 
especie doméstica, e nos mesmos non se teñen constatado evidencias que nos suxiran algún 
tipo de manipulación antrópica. 
 
RESULTADOS. 
 

Na Táboa 1 indicámo-la distribución dos materiais estudados dacordo á súa 
procedencia estratigráfica. En conxunto podemos resaltar que os non identificábeis supoñen 
algo máis da metade da serie (51,9%), se ben na súa maioría se trata de pezas de pequenas 
dimensións, non superando os 5 cm de lonxitude máxima praticamente o 95% dos mesmos, 
definíbeis como esquirlas de diferentes elementos anatómicos. Neste mesmo senso, resulta 
significativo o dado fornecido pola biomasa dos restos (véxase a Táboa 2), correspondendo 
aos identificados o 84% do total, fronte a tan só un 16% para os non identificábeis, que de 
media presentan un peso de 1,25 g por resto, incidindo novamente no maioritario pequeno 
tamaño dos mesmos. Ámbolosdous dados veñen reflecti-la inexistenza dunha selección 
apriorística durante o proceso de escavación, aspecto por outra banda parte confirmado polo 
procesado mediante criba (de luz de malla de 0,50 mm) da totalidade do sedimento extraído 
do foxo.  

Se considerámo-la adscrición dos non identificábeis en relación coas tallas dos 
exemplares de procedencia, o predomino corresponde ás especies de talla media (ovicaprinos, 
suídos, cánidos domésticos, etc.), aos que se asigna alomenos un 67% dos mesmos, non 
contando con evidencias que suxiran a súa asignación a especies máis pequenas (como 
lagomorfos, mustélidos, pequenos cánidos, etc.). Entre os restantes, a procedencia de 
alomenos outro 27% se ten vinculado a especies de talla grande (vacún basicamente). 
 

 UE 008 UE 023 UE 027 UE 030 UE 032/024/031
(UE 034) 

Nº total de restos 1 14 2 8 131 (+18) 
Marcas de carnicería    1 1 (+1) 
Marcas de carnívoros 1    1 
Queimado      
Alteracións postdeposicionais  3 1  1 (+3) 
Non identificados  7  3 79 (+4) 
Mamíferos de talla media  3  3 57 (+1) 
Mamíferos de talla grande  1   20 (+3) 
Indeterminados  3   2 

 

 UE 033/025 
(UE 036) 

UE 034/026 
(UE 039) UE 036 UE 038

Nº total de restos 44 (+10) 18 (+9) 10 19 
Marcas de carnicería 1  1  
Marcas de carnívoros 1 (+2)   
Queimado  1 (+1)   
Alteracións postdeposicionais 2 (+4) (+6) 1  
Non identificados 24 (+7) 6 (+1) 2 9 
Mamíferos de talla media 16 (+1) 5 2 4 
Mamíferos de talla grande 7 (+6) 1 (+1)  4 
Indeterminados 1   1 

 
 UE 039 UE 045 UE 055 



Nº total de restos 7 2 4 
Marcas de carnicería    
Marcas de carnívoros    
Queimado    
Alteracións postdeposicionais 1  4 
Non identificados 4  1 
Mamíferos de talla media 1   
Mamíferos de talla grande 3  1 
Indeterminados    

Táboa 1. Restos óseos: procesos tafonómicos constatados e ascrición segundo talla dos non 
identificábeis. 

 
Do mesmo xeito que xa adiantamos na análise da fauna recuperada na campaña de 

2004 (Fernández Rodríguez, 2005), cómpre facermos mención da  presenza de marcas que 
poñen de manifesto a actuación de diferentes axentes sobre os restos. Entre as de orixe natural 
non biolóxica, destacan os vencellados coa circulación de auga, posiblemente durante o 
proceso de formación dos distintos niveis, abertos ao exterior e con estruturas permeabéis. 
Constátase este proceso pola presenza tanto de pulidos naturales (debido á inmobilización dos 
ósos entre os restantes compoñentes do concheiro), coma de exfoliación ou agretamento e 
perda de superficies corticais externas, ou disgregación dos compoñentes menos duros 
dalgunha peza dental; en definitiva, un estado de fraxilidade dos restos que favorece a súa 
fracturación durante o proceso de recuperación. Non obstante, este axente non tivo -agás en 
casos aillados- unha excesiva incidencia no material analisado. 

Debemos tamén menciona-la existenza dunha serie de manchas en tres dos catro restos 
da UE 055 que, polas súas características, semellan ser produto dun proceso de oxidación, se 
ben non sabemos se xunto aos mesmos se recuperou algún material metálico. 

Entre os axentes biolóxicos, a actividade das raigames ten sido constatada pola 
presenza de vermiculacións (root marks) nalgunha peza, principalmente procedente das 
Unidades Estratigráficas máis próximas á superficie. Hai, asemade, algunha marca de 
carnívoro, se ben a súa escasez suxire un rápido enterramento dos restos. Tampouco as 
marcas de carnicería son abundantes no conxunto estudado, podendo deberse este feito a moi 
diversas causas (partes anatómicas representadas, perda por procesos postdeposicionais, 
enterramento de animais non procesados,…). Tamén é moi probable que a actividade humana 
quedase reflectida nun óso parcialmente queimado. 

Polo que se refire estrictamente aos restos identificados, estes son representativos dun 
total de cinco especies distintas, conforme se especifica na Táboa 2, na que se recollen os 
resultados en función da procedencia estratigráfica dos mesmos. Tamén se indican, entre 
parénteses, os valores correspondentes á campaña de 2004 (Fernández Rodríguez, 2005) que, 
como xa subliñamos, son tidos en consideración para o cálculo dos totais, do número mínimo 
de individuos e dos índices de presenza e peso relativos. 

Atopámo-las especies que constitúen a cabana gandeira típica dos poboados da Idade 
do Ferro, é dicir, os grupos de vacún, ovicaprino (estando representadas tanto ovellas coma 
cabras) e porcino, ás que se suma a presenza de restos dun cánido tamén doméstico. A 
ausencia de cabalo entre os domésticos e de especies silvestres que suxiran unha actividade 
cinexética é bastante habitual nas mostras faunísticas dos xacementos castrexos do NW, 
sendo especialmente habitual nos asentamentos do litoral atlántico (Fernández Rodríguez, 
1996, 2003). 

Se avaliámo-la mostra atendendo o tipo de grupos tafonómicos presentes (Gautier, 
1987), o primeiro, que inclúe os restos de desperdicios alimenticios, sería teoricamente o máis 
abundante, e no mesmo habería que incluír tódalas especies agás o único resto de can 



identificado (Canis familiaris), que debemos vencellar co grupo 3, ao que se asignan os 
esqueletos animais que non teñen sido obxecto de consumo alimenticio. 

O grupo 2, no que se inclúen os restos de manufacturas óseas, aparece representado 
por catro fragmentos de hasta de cérvido que, en principio, consideramos proceden da 
fabricación de obxectos con esta materia prima. Na Táboa 2, e seguindo os plantexamentos 
metodolóxicos de Clason (1972), ditos restos non se tiveron en conta para a realización de 
ningún cálculo, nin total nin parcial, se ben a súa presenza se indica, entre corchetes, nas UE 
correspondentes. 
 

 UE – 008 UE – 023 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus    4 66.6 1 14.0 80.0
Ovis / Capra 1 100 1 9.0 100 2 33.3 1 3.5 20.0
Cervus elaphus    [1]   
Total 1 100  9.0 100 6 46.2  17.5 77.8
Non identificados    7 53.8  5.0 22.2
TOTAL 1   9.0 13  22.5 

 

 UE – 027 UE – 030 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus 1 50.0 1 6.0 85.7   
Ovis / Capra 1 50.0 1 1.0 14.3 5 100 1 6.5 100
Total 2 100  7.0 100 5 62.5  6.5 86.7
Non identificados    3 27.5  1.0 13.3
TOTAL 2   7.0 8  7.5 

 

 UE – 032/024/031 (UE 034) UE – 033 (UE 036) 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus 17 (3) 31.3 3 189.0 59.1 5 (2) 31.8 2 163.0 77.1
Ovis aries    1 4.6 1 31.5 14.9Ovis / Capra 15 23.4 2 46.0 14.4 7 31.8
Capra hircus 1 1.6   
Sus domesticus 16 (2) 28.1 3 38.0 11.8 6 (1) 31.8 2 17.0 8.0
Canis familiaris 1 (9) 15.6 1 47.0 14.7   
Cervus elaphus [2]     
Total 64 43.5  320.0 80.9 22 41.5  211.5 77.0
Non identificados 83 56.5  75.5 19.1 31 58.5  63.0 23.0
TOTAL 147  395.5 53  274.5 

 

 UE – 034/026 (UE 039) UE – 036 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus (6) 31.5 2 147.0 75.5 5 62.5 1 179.0 94.5
Ovis aries (1) 5.3 

2 46.5 24.0
1 12.5 1 10.5 5.5Ovis / Capra 8 (1) 47.4 2 25.0

Capra hircus 2 10.5   
Sus domesticus 1 5.3 1 1.0 0.5   
Cervus elaphus [1]     
Total 19 73.1  194.5 97.3 8 80.0  189.5 99.7
No identificados 7 26.9  5.5 2.7 2 20.0  0.5 0.3
TOTAL 26   200.0 10  190.0 

 



 UE – 038 UE – 039 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus 3 30.0 2 53.0 71.6 2 66.6 1 68.0 89.5
Ovis / Capra 6 60.0 2 19.0 25.7 1 33.3 1 8.0 9.5
Sus domesticus 1 10.0 1 2.0 2.7   
Total 10 57.9  74.0 60.6 3 42.9  76.0 90.5
No identificados 9 42.1  48.0 39.4 4 57.1  8.0 9.5
TOTAL 19   122.0 7  84.0 

 

 UE – 045 UE – 055 
NR %NR NMI Peso %P NR %NR NMI Peso %P 

Bos taurus    1 33.3 1 15.0 53.5
Ovis / Capra    1 33.3 1 8.0 28.6
Sus domesticus 2 100 1 6.0 100 1 33.3 1 5.0 17.9
Total 2 100  6.0 100 3 75.0  28.0 63.6
No identificados    1 25.0  16.0 36.4
TOTAL 2   6.0 4  44.0 

Táboa 2: Especies identificadas, sinalándose o número de restos (NR) e mailo número mínimo de 
individuos (NMI) representados, así coma o peso dos restos. Entre parénteses, valores da campaña 
de 2004. 

 
O todavía moi limitado volume de restos no abonda para poder plantexarmos 

hipóteses de carácter xenérico referentes aos recursos cárnicos dos habitantes deste poboado 
durante a fase ocupacional reflectida nesta secuencia. Polo que imos presentar algúns dados 
referidos ás especies documentadas na análisise para, finalmente, facer unha valoración global 
dos resultados comparándoos cos de secuencias próximas, tanto no espazo coma no tempo. 
 
Bos taurus 
 Tendo en conta de forma conxunta os dados obtidos nas diferentes unidades de 
rexistro (considerando a aparente contemporaneidade dos recheos do foxo), ao gando vacún 
corresponden un total de 49 restos, o que supón algo menos do 34% do total dos 
identificados, sendo tan só superado polo grupo dos ovicaprinos. Non obstante, a biomasa 
destes restos, avaliando de maneira exclusiva aquelas especies que presentan un interés 
bromatolóxico (é dicir, excluíndo o can), supón máis do 75% do total, índice que indica a 
importancia do aporte cárnico desta especie (conforme á proposta de Kubasiewicz, 1956). 
 

 UE 023 UE 027 UE 032 UE 033 UE 034 
Viscerocráneo   (1) / 1   
Maxilar + dentes aillados   5 / 3 2 / 1 (1) / 1 
Mandíbula + dentes aillados 4 / 1  6 / 2 1 / 1  
Cóndilo mandibular   1 (1) / 1 1 / 1  
Escápula   2 / 1   
Húmero  1 / 1  (1) / 1 (2) / 2 
Radio     (1) / 1 
Metacarpo     (2) / 1 
Trapezoide   1 / 1   
Pelve   (1) / 1   
Fémur    (1) / 1  
Rótula   1 / 1   
Tibia    1 / 1  
Falanxe terceira   1 / 1   



Total 4 / 1 1 / 1 20 / 3 7 / 2 6 / 2 
 

 UE 036 UE 038 UE 039 UE 055 
Maxilar + dentes aillados  2 / 2   
Mandíbula + dentes aillados 1 / 1    
Húmero 1 / 1  1 / 1  
Radio 1 / 1    
Ulna  1 / 1    
Metacarpo   1 / 1  
Semilunar  1 / 1   
Calcáneo 1 / 1    
Metatarso    1 / 1 
Total 5 / 1 3 / 2 2 / 1 1 / 1 

Táboa 3. Elementos do esqueleto de Bos taurus identificados: número de restos / número 
mínimo de individuos. Entre parénteses os valores da campaña de 2004. 

 
 As pezas identificadas non permitiron recoñecer en ningún caso o sexo dos 
exemplares de procedencia. Pola contra, si se poden avaliar de forma aproximada as idades de 
sacrificio das reses, asignándollas a cohortes ou grupos de idades, conforme se indica na 
seguiente táboa (os valores entre interrogantes indican estimacións baseadas na morfoloxía e 
estrutura ósea dos restos). 
 

VACÚN INFANTIL XUVENIL SUBADULTO ADULTO SENIL 
0 – 5/9 5/9 – 24 24 – 60 60 – 180 + 180 

UE 023  1    
UE 027    ¿1?  
UE 032 1  1 1  
UE 033  ¿1?  1  
UE 034   ¿1? ¿1?  
UE 036    1  
UE 038  1  1  
UE 039  1    
UE 055    ¿1?  

Táboa 4. Categorías de idade (en meses) dos exemplares de gando vacún (Bos taurus). 
 

 En relación coas idades de sacrificio sinaladas cómpre ter en conta a dificultade de 
asignar, nalgún caso, os restos a unha das categorías establecidas. Así, o exemplar xuvenil da 
UE 033 se sitúa na marxe entre este grupo e o dos subadultos (arredor dos 24 meses), en tanto 
que algún dos clasificados como adulto presenta unha idade que limita entre dito grupo e 
mailo dos subadultos (isto é, uns cinco anos). En todo caso, semella clara a preferencia do 
sacrificio do vacún nunha fase de idade xa avanzada, se ben sen ningún exemplar que teña 
acadado o estadio senil. Asemade, apreciamos algún caso, significativo, de mortes en fases 
previas, especialmente de xuvenís, o que vén reflectir un exclusivo aproveitamento cárnico. 
 
 

Figuras 1 e 2. Hemimandíbula de exemplar infantil de Bos taurus (UE 032). Vistas labial e 
lingual. 

 
  



Tan só de tres elementos cuidemos obter dados biométricos de interés, que son os que se 
recollen nos seguientes cadros (en milímetros). 
 

Mandíbula UE 032 
Altura mínima do diastema 21.9 

 
Escápula UE 032 
Long. máx. proceso glenoideo 63.7 
Lonxitude cavidade glenoidea 52.8 
Anchura cavidade glenoidea 43.3 
Lonxitude mínima pescozo 47.4 

 
Falange tercera UE 032 
Lonxitude diagonal sola 48.6 
Anchura mínima sola 16.0 
Lonxitude dorsal 39.1 

 
Ovis aries / Capra hircus 
 Os restos de gando ovicabrún resultan os máis abundantes da mostra analisada, 
supoñendo o 38,6% do total, o que supón que o seu predominio fronte ao vacún é bastante 
limitado. A súa importancia diminúe considerablemente se temos en conta a biomasa dos seus 
restos, correspondéndolle neste caso unicamente o 18.5% do total calculado para as especies 
con interés bromatolóxico, sendo amplamente superada polo vacún. 

O elevado grao de fragmentación dos restos non facilita a asignación específica entre 
ovella (Ovis aries) e cabra (Capra hircus), exceptuando seis pezas que si pudieron ser 
asignadas e das que corresponderon tres a cada unha das  especies indicadas. 
 

 UE 008 UE 023 UE 027 UE 30 UE 032 
 O / C O / C O / C O / C Capra O / C 
Neurocráneo + clavixa ósea   1 / 1   2 / 1 
Maxilar + dentes aillados    4 / 1  3 / 2 
Mandíbula + dentes aillados  2 / 1   1 / 1 1 / 1 
Hioides    1 / 1   
Vértebra cervical      2 / 1 
Costelas      4 / 1 
Húmero 1 / 1      
Radio      1 / 1 
Pelve      1 / 1 
Calcaño      1 / 1 
Total 1 / 1 2 / 1 1 / 1 5 / 1 16 / 2 

 
 UE 033 UE 034 
 Ovis O / C Ovis O / C Capra 
Neurocráneo + clavixa ósea    1 / 1 1 / 1 
Maxilar + dentes aillados  3 / 1  1 (1) / 1  
Mandíbula + dentes ailados 1 / 1 1 / 1 (1) / 1 4 / 2 1 / 1 
Cóndilo mandibular  1 / 1    
Costelas  1 / 1    
Metacarpo  1 / 1  1 / 1  
Pelve    1 / 1  
Total 8 / 1 12 / 2 



 
 UE 036 UE 038 UE 039 UE 055 
 Ovis O / C O / C O / C O / C 
Neurocráneo + clavixa ósea    1 / 1  
Mandíbula + dentes aillados 1 / 1  2 / 2   
Cóndilo mandibular   1 / 1   
Vértebra cervical   2 / 1   
Radio  1 / 1    
Metacarpo   1 / 1   
Tibia     1 / 1 
Falanxe terceira  1 / 1    
Total 3 / 1 6 / 2 1 / 1 1 / 1 

Tabla 5. Elementos do esqueleto de Ovis aries / Capra hircus identificados: número de 
restos / número mínimo de individuos. Entre parénteses os valores da campaña de 2004. 

 
 Por outra banda, un fragmento de pelve e outro dunha clavixa ósea de corna 
(ámbolosdous da UE 034) permiten recoñece-la presenza de, alomenos, unha femia, 
pertencendo a segunda das mesmas a un exemplar de cabra (Capra hircus). Asemade, tres 
restos conservan pegadss de procesado antrópico en forma de marcas de carnicería. Trátase 
dun hioides (UE 030), reflectando o proceso de despezado da lingua (Fotos 3 e 4); un 
fragmento de neurocráneo (UE 032), vencellado a un procesado primario, quizais durante a 
tarefa de esfolado; e, por último, as constatadas no proceso angular dunha mandíbula (UE 
033), identificándose tamén co despezado desta parte do esqueleto. 
 

 
Figuras 3 e 4. Hioides de ovicaprino (Ovis aries / Capra hircus) con marcas de carnicería e 

detalle das mesmas (UE 030). 
 

 
 As idades de sacrificio, calculadas a partir dos estados de fusión das epífises e das 
erupcións e desgastes dentais se recollen na Táboa 6. 
 

OVICABRÚN INFANTIL XUVENIL SUBADULTO ADULTO SENIL
0 – 5/9 5/9 – 24 24 – 60 60 – 180 + 180

UE 008 O / C   ¿1?   
UE 023 O / C  1    
UE 027 O / C   ¿1?   
UE 030 O / C  1    

UE 032 Capra   ¿1?   
O / C  1   

UE 033 Ovis   1   
O / C     

UE 034 
Ovis   1   
O / C 1    
Capra     

UE 036 Ovis  1    
O / C     

UE 038 O / C 1  1   
UE 039 O / C   ¿1?   
UE 055 O / C   ¿1?   



Táboa 6. Categorías de idade (en meses) dos exemplares de gando ovicaprino (Ovis aries / 
Capra hircus). 

 
 En conxunto observamos un predominio dos exemplares sacrificados a idades 
subadultas, entre os 2 e 5 anos, non tendo documentado casos que superen a idade máxima 
referida (nalgún caso minoritario, a idade reflectida podería situarse no límite de ámbalasdúas 
cohortes). Tamén se constata o sacrificio dalgún exemplar infantil e, en meirande grao, 
xuvenil, o que supón una procura exclusiva do aproveitamento cárnico (supoñendo que as 
causas da morte non resposten a outros motivos). 
 Os dados biométricos de interés que teñen permitido obter algún dos restos de 
ovicaprino (dúas mandíbulas, un terceiro molar inferior e dúas clavixas óseas de corna, unha 
de Capra) recóllense nos seguintes cadros (en milímetros), sen que sexa destacábel ningún 
aspecto dos mesmos (para as medidas da mandíbula de Ovis da campaña de 2004 nos 
remitimos á publicación xa citada na que se recolle ese estudo analítico). 
 

Mandíbula Capra (UE 032) Ovis (UE 033) O / C (UE 038) 
Altura mínima diastema  9.2  
Lonxitude P2 - M3 72.6 62.3  
Lonxitude P2 - P4 22.5 20.7  
Lonxitude M1 - M3 48.0 42.5  
Lonxitude M3 21.9 15.5 (20.5) 
Anchura M3 8.2 6.1 6.8 
Altura corpus ante P2 12.4 12.1  
Altura corpus ante M1 17.3 15.0  
Altura corpus tras M3 30.7 28.2  

 
Clavixa ósea corna Capra (UE 034) O / C (UE 039) 
Diámetro máximo base 28.1 26.7 
Diámetro mínimo base 16.2 17.4 
Lonxitude circunferencia 89.0 77.4 

 
 
Sus domesticus 
 O gando porcino, como adoita acontecer neste tipo de xacementos, aparece en menor 
proporción có vacún e mailo ovicaprino. Nesta ocasión os seus restos acadan algo máis do 
20% do total, supoñendo a súa biomasa tan só o 6.3% da calculada entre as especies con 
finalidade alimenticia. Sen embargo, na mostra estudada cómpre destaca-lo elevado número 
de restos craneais, e máis en concreto, de pezas dentais, fronte ao baixo índice de elementos 
do esqueleto postcraneal; sen que saibamos a que pode deberse tal feito, que non ten afectado 
de igual xeito ás outras especies recoñecidas. 

As diferentes partes anatómicas de gando porcino identificadas indícanse na Táboa 7. 
Maioritariamente os restos óseos de suído se recuperaron nos dous primeiros niveis de 
concheiro (UE 032 y UE 033), nos que xa se tiña rexistrado esta especie na campaña de 2004, 
sendo a súa presenza nos restantes ou ben nula ou anecdótica. 

En función das dimensións dos restos, optamos por considerarmos que todos proceden 
da especie doméstica (Sus domesticus), sen que ningunha característica suxira a presenza de 
pezas de xabaríns (Sus scrofa). Tan só un segundo incisivo inferior (UE 033) acada unhas 
dimensións que poderían considerarse máis destacadas do habitual, se ben o desgaste da 
antedita peza indica a súa pertenza a un individuo adulto que ben podería ter correspondido a 
un doméstico. 
 



 UE 032 UE 033 UE 034 UE 038 UE 045 UE 055
Maxilar + dentes aillados 8 / 2 1 / 1     
Mandíbula + dentes aillados 7 (1) / 3 5 (1) / 2 1 / 1 1 / 1 1 / 1  
Escápula 1 (1) / 2      
Húmero      1 / 1 
Astrágalo     1 / 1  
Total 18 / 3 7 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 1 

Táboa 7. Elementos do esqueleto de Sus domesticus identificados: número de restos / 
número mínimo de individuos. Entre parénteses os valores da campaña de 2004. 

 
A presenza dun importante número de caninos fai posíbel inferi-lo predominio de 

machos, constatándose alomenos un total de catro (un na UE 032, dous na UE 033 e outro na 
UE 038) fronte a unha única femia (na UE 032). 
 A determinación da idade de sacrificio (Táboa 8), calculada principalmente polo 
estado de erupción e desgaste dos dentes, revela unha preferencia polos exemplares que non 
superan os 30 meses de idade, se ben non resulta en moitos casos doada a asignación a un 
grupo de idade concreto, especialmente en torno ao límite dos 24 meses, que é onde debemos 
situa-lo meirande índice de sacrificios. Este feito, sen embargo, non impide o aparente 
sacrificio de exemplares moito máis xoves, como na UE 032 onde se ten constatado a 
presenza de restos dun pequeno leitón; proceso non moi habitual no ámbito da cultura 
castrexa do NW a teor dos dados manexados até a data. 
 

PORCÚN INFANTIL XUVENIL SUBADULTO ADULTO SENIL 
0 – 4/12 4/12 – 24 24 – 36 36 – 150 + 150 

UE 032 1 2    
UE 033  2    
UE 034  ¿1?   
UE 038  ¿1?   
UE 045  ¿1?    
UE 055  ¿1?    

Táboa 8. Categorías de idade (en meses) dos exemplares de gando porcino (Sus 
domesticus). 

 
 A información biométrica obtida resulta moi escasa, reflectindo tanto o estado de 
fragmentación dos restos como a importante presenza de exemplares mortos en idades todavía 
non adultas. O valor que presenta máis interés é o vencellado co astrágalo da UE 045, cuxa 
lonxitude máxima lateral indica a súa pertenenza a un exemplar cunha altura na cruz de 58 cm 
aproximadamente, dacordo co factor proposto por Teichert (1969).  

Partindo de que esta peza proceda dun exemplar adulto, o que non está en absoluto 
totalmente confirmado, esta pequena talla non nos sorprende se nos atenemos ao ámbito tanto 
xeográfico coma cronolóxico ao que corresponde a mostra obxecto de estudo, situándose moi 
próxima ao límite mínimo das alturas do porcino da Idade do Ferro no NW, e coincidente co 
marco global de pequenas dimensións do gando doméstico dos poboados castrexos 
prerromanos. Conforme puxemos de manifesto en traballos precedentes (Fernández 
Rodríguez, 2003), os valores do porcino se situaban entre 59 e 63.5 cm, véndose agora 
novamente rebaixados, se ben de forma mínima, por este exemplar do Castro Grande d’O 
Neixón. 
 

M3 inferior UE 032 
Lonxitude máxima 32.4 



Anchura máxima 14.2 
 

M3 superior UE 033 
Lonxitude máxima 31.2 
Anchura máxima 15.6 

 
Astrágalo UE 045 
Lonxitude máxima lateral 32.4 
Lonxitude máxima mesial 31.2 

 
 
Canis familiaris 
 Durante a campaña de 2005 tan só se recuperou un resto de can, procedente da UE 
032, isto é, a mesma orixe estratigráfica (o primeiro nivel importante de concheiro) que os 
nove elementos de cánido doméstico exhumados durante a campaña de 2004. Neste caso 
trátase dunha costela (táboa 9) que non plantexa ningún problema no tocante á súa asignación 
ao mesmo exemplar de cánido representado polos restantes elementos óseos deste mesmo 
nivel. 
 

 UE 032
Costelas 1 (1) / 1
Pelves (2) / 1 
Vértebras lumbares (5) / 1 
Sacro (1) / 1 
Total 9 / 1 

Tabla 9. Elementos do esqueleto de Canis familiaris identificados: número de restos / 
número mínimo de individuos. Entre parénteses os valores da campaña de 2004. 

 
 Ao abordarmos a análise dos materiais da campaña de 2004, indicabámo-la 
posibilidade de que se tratase dun exemplar soterrado no concheiro, xa que ningún aspecto 
nos suxería o seu posible consumo (Fernández 2005: 239). Se ben seguimos mantendo esta 
última hipótese, referente ao nulo interés bromatolóxico desta especie, é indubidábel que a 
non aparición do resto do esqueleto a pesares da escavación de todo este sector do foxo nos 
ten que levar a modifica-lo noso plantexamento orixinal. 
 Neste senso, consideramos que o rápido proceso de recheo desta estrutura ten podido 
realizarse con materiais procedentes doutros puntos do entorno, puidendo para isto 
empregarse depósitos de conchas xa preexistentes, o que suporía unha deposición secundaria 
dos mesmos e quizabes tan só parcial en canto ao seu volume orixinal. Este feito podería 
explica-la presenza de só unha parte do esqueleto (coincidente aproximadamente coa cintura 
pelviana) nesta nova área de basureiro. Non obstante, e en función dos dados con que na 
actualidade contamos, debemos recoñece-la imposibilidade de acadar unha explicación que 
non plantexe discusión. 
 Para unha análise máis detallada destes restos de cánido, remitimos á análise dos 
materiais da campaña de 2004 (Fernández Rodríguez 2005: 239-41). 
 
OUTRAS EVIDENCIAS: MANUFACTURAS ÓSEAS. 
 
 A mostra estudada inclúe catro fragmentos de hasta de cérvido que cremos reflicten a 
prática dun proceso de elaboración e uso de obxectos con esta materia prima, como xa se 



documentou na campaña de 2004 grazas á recuperación dun enmangue (Fernández Rodríguez 
2005: 241-2, fig. 2, fot. 1). Lembremos que non resulta en absoluto excepcional esta prática 
no ámbito das comunidades castrexas, como de feito temos constatado a partir das evidencias 
recuperadas nun amplo número de xacementos (Fernández e Caamaño 1996; Fernández 
Rodríguez 2000). 
 Dúas destas catro pezas, as procedentes das UE 023 e 034, non presentan evidencias 
de actuación antrópica (Figura 5). A primeira, duns 35 mm de lonxitude máxima e con signos 
de roturas recentes, identifica con parte de la superficie cortical dunha luchadera, sen marcas 
de corte intencional nin de pulimentado. A segunda é unha punta dun candil, duns 57 mm de 
lonxitude máxima, que ten a súa superficie pulida e algunha pequena incisión, se ben todo isto 
semella ser reflexo de procesos naturais. 
 

Figura 5.  Fragmentos de hasta de cérvido. Esquerda, UE 023; dereita, UE 034. 
 
 Sen embargo os outros dous fragmentos, ámbolosdous recuperados na UE 032, e 
identificábeis coa superficie cortical externa dunha luchadera, a pesares de apresentar 
numerosas roturas, corresponden á parte dun mesmo obxecto manufacturado (Foto 6). As 
evidencias de baldeirado do tecido esponxoso interior e maila conservación dalgún sector dos 
bordos orixinais, que está rebaixado mediante pulimentado de forma tencional, nos suxiren a 
súa pertenza a unha peza cilíndrica, identificábel cun enmangue. A todo isto cómpre engadi-la 
presenza de manchas de óxido nas dúas pezas (tanto ao interior coma, nunha delas, ao 
exterior) que ben puidese se-lo froito da descomposición do propio obxecto enmangado. 
 
 

Figura 6.  Fragmentos de hasta de cérvido. Posíbel resto de enmangue (UE 032). 
 
  
Como xa indicamos antes, deste mesmo xacemento procede unha peza elaborada nesta mesma 
materia prima (Fernández Rodríguez, 2005), que se identificou tipoloxicamente cun 
enmangue. Ademáis, a manufactura deste tipo de elementos en materias duras de orixe animal 
parece ter sido bastante habitual no ámbito da cultura castrexa do NW, utilizándose de forma 
maioritaria a hasta de cervo como materia prima preferente para a súa elaboración, aspecto 
tambén constatábel noutras áreas xeográficas próximas, como Asturias (Liesau e García 
2002) ou a Meseta (Liesau e García 1988). 
 
CONSIDERACIÓNS XERAIS. 
 
 Resulta indubidábel o incremento que se ten producido no volume de restos de 
macromamíferos do Castro Grande d’O Neixón como resultado da intervención arqueolóxica 
de 2005 fronte á do ano previo, se ben aínda resulta insuficiente para obter unhas conclusións 
ben fundadas en relación co aproveitamento dos recursos cárnicos por parte dos habitantes 
deste poboado castrexo do litoral atlántico. 
 En conxunto podemos apreciar unha semellanza bastante marcada coas características 
xerais establecidas a partir doutros xacementos castrexos (Fernández Rodríguez, 2003; 
Fernández Rodríguez e Pérez Ortiz, 2007; ámbolosdous con referencias), principalmente no 
que se refire ao predominio das especies domésticas, que neste caso chega ao seu máximo 
extremo, posto que as únicas evidencias de silvestres se identifican con algúns anacos de 
hasta de cervo que, en principio, non aseguran o desenvolvemento dunha prática cinexética. 
 Asemade, a ordenación en importancia do gando doméstico é coincidente coa 
constatada noutros xacementos: os ovicaprinos constitúen o grupo máis abundante, se ben o 



vacún fornece un meirande volume de carne, en tanto que os suídos ocupan o terceiro lugar en 
importancia en cualqueira dos valores indicados. A alternancia existente entre ámbolosdous 
dos primeiros grupos citados, en función do índice considerado, agocha a importancia real 
dámbalasdúas cabanas gandeiras na dieta cotiá, sendo quizabes máis habitual o 
aproveitamento de ovellas e cabras cunha finalidade exclusivamente cárnica. 
 As idades de sacrificio do gando axeitánse tamén aos padróns xa constatados. O vacún 
manténse decote até idades que, como mínimo, se establecen entre os 4-5 anos, o que non 
impide a presenza de exemplares máis xoves. O ovicaprino presenta a súa fase principal de 
sacrificio cara aos  24 meses, quizabes, como xa temos suxeridos en traballos precedentes, 
cando o reemplazo do rabaño está asegurado; isto non obsta para que se consuman 
exemplares moito máis xoves, quizais machos dos que se procura un exclusivo aporte cárnico. 
Finalmente, o porcino tamén é maioritariamente sacrificado arredor dos 24 meses, cando 
probabelmente se acada a súa relación óptima entre magro e graxa; non obstante, tamén se 
constata, malia que de forma minoritaria, a presenza de exemplares moi xoves, aspecto que 
aparece normalmente vencellado no NW a fases posteriores, xa romanizadas, e en 
asentamentos de nova creación, nos que se atopan establecidas as elites sociais. 
 Dende unha perspectiva xeral, os resultados son bastante semellantes aos obtidos nos 
niveles prerromanos do cercano castro d’O Achadizo (Cabo de Cruz, Boiro) (Fernández 
Rodríguez, 2001), cun proceso ocupacional que en determinados niveis e dende un punto de 
vista alomenos radiométrico (Rubinos et al., 1999) resulta paralelo cos materiais de recheo do 
foxo do Castro Grande d’O Neixón. Se ben algunha diferenza en principio puidese semellar 
parecer significativa (coma o meirande índice acadado polo vacún n’O Neixón), é probábel 
que estea en relación co volume da mostra analisada neste xacemento, sendo susceptíbel de 
modificarse cando contemos cun meirande número de materiais. 
 En definitiva, o conxunto estudado contribúe á definición das características relativas 
á dieta alimenticia de tipo cárnico nos poboados litorais castrexos da Idade do Ferro, pero 
aínda non abonda para tencionar establece-los padróns específicos, gandeiros e quizabes 
tamén cinexéticos, praticados durante a ocupación prerromana do Castro Grande d’O Neixón. 
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O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MARIÑOS NO CASTRO 

GRANDE D’O NEIXÓN 
 
 

“Los expolios de los concheros en los que se amontonan los 
desperdicios de las conchas castreñas, es posible que 
proporcionen algún día precisiones valiosas acerca del asunto, 
pero, por ahora, el número de concheros descubiertos y 
explorados es escaso y sus restos osteológicos no fueron aún 
estudiados con detalle” (López Cuevillas, 1953) 

 
 
INTRODUCIÓN. 
  

A ubicación do Castro de Neixón leva a clasificalo entre os alcumados “castros 
litorais” (Rodríguez López e Fernández Rodríguez 1996), caracterizados por estaren 
situados sobre promontorios e esporóns ao carón do mar. A proximidade a este medio 
ten xenerado, como é lóxico, a súa explotación, alomenos dende a perspectiva da 
obtención de produtos alimentarios, por parte destes poboados. 

A importancia dos recursos mariños na economía dos habitantes desta pequena 
península xa se puxo de manifesto durante as escavacións realizadas no Castro Pequeno 
a comezos do século XX (López Cuevillas e Bouza Brey 1926-7). Sen embargo, a 
inexistencia naqueles intres dunha metodoloxía axeitada para o estudo deste tipo de 
refugallos non permitiu máis que documentar, de forma xenérica, a presenza dalgunhas 
especies. 

Durante a escavación de 2004 no Castro Grande (Ayán 2004) detectouse a 
presenza de varios niveis de cunchas no recheo do denominado Foxo 01 (UE 031, UE 
032, UE 033, UE 034 e UE 038), depositados dende puntos diferenciados e separados 
entre si por niveis constituídos por sedimento e pedras nos que a presenza de restos 
arqueolóxicos resultaba minoritaria ou nula, e selados por unha capa de cinzas e carbón. 

Con posterioridade, durante a escavación do Foxo 02, descubríronse outros tres 
verquidos de cunchas, se ben de extensión moito máis reducida (UE 054, UE 057 e UE 
004). 
 
METODOLOXÍA DE MOSTRAXE E ANÁLISE. 
 

Para a mostraxe do concheiro do Foxo 01 (Fernández Rodríguez e Bejega 
García, 2005), procedeuse á elaboración dunha columna de 20 cm de anchura no perfil 
Este do foxo, onde se recolleron dúas amostras correspondentes ás UE 032 e UE 033. 
As mostras UE 031, UE 034 e UE 038, non documentadas no antedito perfil, foron 
tomadas en puntos diferentes do mesmo foxo. Os verquidos aillados aparecidos no Foxo 
02 (UE 054, UE 057 e UE 004) foron recolleitos na súa totalidade debido ao seu 
pequeno volume. 

 
Figura 1. Toma de mostras no foxo 1. 

 
No tratamento das mostras seguíronse os diferentes procesos establecidos por 

Rodríguez López (1992): cribado, triado, identificación, contabilización e medición. O 
cribado, cunha malla de 2 mm de luz, realizouse con auga. 



Para a identificación de especies utilizouse basicamente a nosa colección 
comparativa de referencia, aínda que tamén se tiveron en conta os criterios plantexados 
por diferentes autores, como Mexía (2000), Linder (1977) ou Sabelli (1982) entre 
outros. 

Con respecto a dous dos moluscos presentes, mexillón e lapa, as dificultades que 
plantexa a súa identificación específica incluso entre os exemplares vivos, contando nós 
exclusivamente co seu exoesqueleto -e éste moitas veces fragmentado-, nos levou a 
encadralos en grupos xenéricos, Mytilus sp. e Patella sp. respectivamente. En relación 
cos primeiros, hai autores que defenden que na actualidade é Mytilus galloprovincialis o 
único mexillón representado no noroeste peninsular (por exemplo, Rolán e Otero, 
1996). No tocante ás lapas, o pequeno número de restos identificados dificulta aínda 
máis a xa de por si complexa asignación, se ben podemos indicar que as pezas d’O 
Neixón semellan corresponder a Patella vulgata e/ou Patella intermedia, podendo 
descartarse as especies características de zonas máis batidas pola agua. 

Por outra banda, preferimos mante-la denominación de Tapes decussatus para 
identificármo-la ameixa fina, malia que haxa autores que na actualidade a denominen 
como Ruditapes decussatus. 

A clasificación dos restos por Categorías de Fragmentación e maila 
Cuantificación realizouse seguindo a metodoloxía proposta por Moreno Nuño (1994), 
procedéndose ao cálculo do número de restos (NR) e do número mínimo de individuos 
(NMI). A cuantificación dos fragmentos dos bivalvos Solen marginatus, Mytilus sp. e 
Ostrea edulis realizouse mediante estimación a partires da contabilización de 10 g en 
cada mostra que, sumados ao resto de categorías de fragmentación contabilizadas, 
proporciona unha estimación do NR. No caso de Ostrea edulis, o seu elevado grao de 
fragmentación dificultou a identificación das valvas esquerda e dereita, polo que o 
cálculo do NMI realizouse dividindo o número total entre dous. 

A asignación dos restos a Categorías de Fragmentación realizouse diferenciando 
as seguintes categorías (Moreno Nuño, 1994): 

 
Bivalvos: 
• Valva Completa (VCOM): resto valvar sen fragmentar. 
• Valva Fragmentada (VFRA): resto que, a pesares de amosar algún tipo de 

rotura, mantén tódolos elementos diagnósticos xerais. 
• Fragmento Charnelar Completo (FCHC): resto que conserva a charnela na 

súa totalidade. 
• Fragmentos (FRAG): restos sen elementos diagnósticos. 

 
Gasterópodos: 
• Individuo Completo (ICOM): resto sen fragmentar. 
• Individuo Fragmentado (IFRA): resto que, a pesares de amosar algún tipo 

de rotura, mantén completos o ápice e maila zona bucal, incluídos os labios. 
• Fragmento Apical (FAPI): Resto que conserva o ápice, pero non a zona 

bucal. 
• Fragmento de Estoma (FEST): resto coa zona bucal completa, pero que non 

conserva o ápice. 
• Fragmento Umbilical (FUMB): resto co final da columela intacto ou co 

embigo completo. 
• Fragmentos (FRAG): restos sen elementos diagnósticos. 

 



Para a toma de valores biométricos seguíronse os criterios establecidos por 
Rodríguez López (1992), en tanto que a asignación dos restos a Grupos Tafonómicos se 
levou a cabo utilizando as categorías establecidas por Gautier (1987) e Moreno Nuño 
(1994). A Valoración realizouse calculando o Índice de Constancia e mailo Índice de 
Dominancia (Moreno Nuño, 1994). 

Debido ao elevado grao de fragmentación da mostra, observáronse unha serie de 
problemas derivados da metodoloxía utilizada nos Estimadores de Abundancia: 

• Número de Restos (NR): Os seus dous principais inconvintes son a súa elevada 
sensibilidade á fragmentación e o feito de que ignora a diferenza no número de 
elementos preservábeis por taxón (Moreno Nuño, 1994). No caso concreto da 
malacofauna, tende a duplicar artificialmente a abundancia de bivalvos respecto 
a gasterópodos. 

• Número Mínimo de Individuos (NMI): Pode verse afectado pola distribución 
espacial dos restos (Moreno Nuño, 1994) e tende a infrarrepresentar aquelas 
especies moi esnaquizadas na mostra, que conservan un menor número de 
elementos diagnósticos. 

• Peso: Un meirande peso de cuncha non significa necesariamente un meirande 
aporte cárnico nin unha meirande importancia dunha especie no conxunto 
(Mason et al., 1998). Tende a sobrevalora-las especies cuxa cuncha ten un 
meirande peso, infravalorando as de menor peso de cuncha. 
O Estimador de Abundancia base do estudo será o NMI, aínda que se utilizarán 

os outros dous estimadores para calibrar, na medida do posible, os resultados do NMI. 
 
Resultados Foxo 01 

No proceso de mostraxe do Foxo 01 documentáronse as seguintes Unidades 
Estratigráficas que incluían restos de malacofauna (Ayán 2005c): 
• UENEI03031: depósito pouco compactado de cor branca debido á impregnación das 

cunchas que o constitúen; é o verquido de moluscos máis recente no proceso de 
colmatación do foxo. 

• UENEI03032: depósito alongado e estreito de terra e cunchas cun buzamento en 
dirección SW, de 2,50 m no eixo NE-SW, 1,70 m de anchura máxima e 40 cm de 
mínima no eixo NW-SE. 

• UENEI03033: segundo nivel de cunchas constituído por un depósito compacto, de 
cor marrón escura, misturada con cunchas e pequenas pedras, que presenta un 
notable buzamento, cara ao SW. 

• UENEI03034: nivel de pedras de xisto de tamaño variable, misturadas cunha terra 
marrón escura bastante compacta. Presenta unhas dimensións de 1,90 m x 0,65 m. 
No centro localízase un paquete de cunchas de escasa potencia (17 cm de grosor). 

• UENEI03038: depósito de terra marrón escura, de compactación baixa, con cunchas 
e abundantes carbóns. 

Na Táboa 1 recóllense os resultados da distribución do peso (en gramos) de cada 
mostra entre os diferentes elementos que a compoñen. Pode observarse a presenza de 
diferentes tipos de materiais non orgánicos (cerámica, sedimento, escoura, metal....), 
que non só indican a composición do concheiro, senón que tamén constitúen unha 
evidencia indirecta doutras actividades realizadas no xacemento (metalurxia, produción 
cerámica,...). 

Dende un punto de vista tafonómico, maioritariamente os restos de moluscos 
analisados se identifican con restos alimenticios (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994), 
aínda que cómpre resalta-la presenza doutros elementos dentro da mostra, tais como 



Balanus, micromoluscos e caracois terrestres, asignábeis á categoría de intrusivos 
penecontemporáneos (Gautier, 1987; Moreno Nuño 1994). 

Cómpre tamén sublima-la preseza dalgúns restos de ictiofauna (vértebras, dentes 
e escamas) que poñen de manifesto o desenvolvemento dunha actividade de pesca, que 
resulta lóxica considerando o contexto xeográfico do xacemento. 
 

 UE 031 UE 032 UE 033 UE 034 UE 038 
VOLUME (litros) 6,0 4,7 4,5 1,8 6,1 
PESO INICIAL 5337 4324 4494 1942 5241 
PESO CRIBADO 2859 2538 1492 715 2206 
Tipo Sedimento Granito Granito Granito Granito Granito 
Peso Sedimento 86 151 557 203 779 
Cerámica 7 <1 1   
Escoura 5     
Metal <1     
Mytilus sp. 1996 1396 546 435 774 
Chlamys sp. 1   1  
Ostrea edulis 429 612 274 69 474 
Acanthocardia tuberculata     12 
Acanthocardia sp. <1  2 1  
Tapes decussatus 178 123 76 1 1 
Solen marginatus 111 143 19 1 153 
Patella sp. 1     
Littorina littorea 27 97 12 1 2 
Hinia reticulata 3 2    
Micromoluscos <1 1 2 <1  
Balanus perforatus 4 4 2 1 2 
Caracol terrestre     2 
Indeterminados  1    
Macrofauna 2 1    
Ictiofauna 2 3 1   
Carbón 7 4 2 2 8 

Táboa 1. Foxo 01 - Peso en gramos dos distintos compoñentes de cada mostra. 
 

Podemos indicar que as mostras da UE 031 e UE 032 reflicten unha meirande 
importancia dos compoñentes de moluscos, supoñendo nas outras tres unha menor 
densidade que se traduce nunha meirande presenza de material inorgánico sedimentario 
(granitos), visible tamén na meirande importancia que semellan acada-las areas máis 
finas que se filtran e desbotan durante o proceso de cribado. 

A presenza doutros compoñentes, tanto orgánicos como inorgánicos, de orixe 
antrópica (cerámica, metal, restos óseos,...) non acada en ningún caso valores 
significativos, se ben este dato se atopa falseado (infravalorado) pola recuperación 
individualizada durante o proceso de escavación das pezas máis visíbeis desta natureza. 

A continuación preséntanse os resultados obtidos en cada unha das Unidades 
Estratigráficas indicadas. 
 
Unidade Estratigráfica 031 
 



 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 22140 76,5 100 1996 72,6 
Chlamys sp. 13 0,04 1 1 0,03 
Ostrea edulis 4048 13,9 8 429 15,6 
Tapes decussatus 389 1,3 19 178 6,4 
Solen marginatus 2345 8,1 80 111 4,0 
Patella sp. 1 0,003 1 1 0,03 
Littorina littorea 12 0,04 11 27 0,9 
Hinia reticulata 2 0,006 2 3 0,1 
TOTAL 28936  222 2746  

Táboa 2. UE 031 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VCOMs VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.    92 100 21948 

Chlamys sp.      13 
Ostrea edulis 6  10    
Tapes decussatus  1  19 8 361 
Solen marginatus    80 61 2204 

Táboa 3. UE 031 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 

 ICOM IFRA FRAG 
Patella sp.   1 
Littorina littorea 10 1 1 
Hinia reticulata 1 1  

Táboa 4. UE 031 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; IFRA: Individuo fragmentado; FRAG: Fragmentos. 

 
Neste nivel pode apreciarse o elevado grao de fragmentación da mostra, 

especialmente en relación co NR de mexillón (Mytilus sp.) e longueirón (Solen 
marginatus). En xeral obsérvase un equilibrio entre as especies de substrato rochoso e 
areoso, destacando principalmente o mexillón, longueirón e ameixa (Tapes decussatus), 
cunha menor presenza de ostra (Ostrea edulis) e bígaro (Littorina littorea). A presenza 
de Patella sp. pode considerarse de anecdótica. Tódalas especies citadas inclúense no 
grupo de restos produto da actividade alimenticia humana, agás Hinia reticulata e 
Chlamys sp., que se teñen que adscribir ao de restos intrusivos contemporáneos á 
formación do depósito (Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 
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Gráfico 1. UE 031 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 032 
 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 30524 82,5 68 1396 58,7 
Ostrea edulis 900 2,4 6 612 25,7 
Tapes decussatus 339 0,9 12 123 5,1 
Solen marginatus 5169 13,9 71 143 6,0 
Patella sp. 1 0,002 1 4 0,2 
Littorina littorea 33 0,08 32 97 4,1 
Hinia reticulata 1 0,002 1 2 0,1 
TOTAL 36967  191 2377  

Táboa 5. UE 032 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.   61 68 30395 
Ostrea edulis 8 5    
Tapes decussatus 1  11 8  
Solen marginatus   71 67 5031 

Táboa 6. UE 032 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 

 ICOM IFRA FRAG 
Patella sp. 1   
Littorina littorea 23 9 1 
Hinia reticulata  1  

Táboa 7. UE 032 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; IFRA: Individuo fragmentado; FRAG: Fragmentos. 

 



Nesta UE manténse o equilibrio entre moluscos de substrato areoso e rochoso, 
aínda que con lixeiros cambios na proporción das especies. De novo son o mexillón e 
mailo longueirón as especies máis representadas, cunha presenza secundaria de ameixa, 
bígaro e ostra, e anecdótica de Patella. Estas especies deben ser consideradas como 
restos alimenticios, fronte aos escasos intrusivos contemporáneos, representados por 
Hinia reticulata. 

Por outra banda, a mostra presenta un elevado grao de fragmentación que afecta 
especialmente ás especies cuxa cuncha é máis feble, incrementando a porcentaxe de NR 
das mesmas. 
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Gráfico 2. UE 032 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 033 
 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 9299 60,1 5 546 58,7 
Ostrea edulis 5018 32,5 3 274 29,4 
Acanthocardia sp. 1 0,01 1 2 0,2 
Tapes decussatus 345 2,2 14 76 8,2 
Solen marginatus 796 5,1 9 19 2,1 
Littorina littorea 5 0,03 5 12 1,3 
TOTAL 15464  37 929  

Táboa 8. UE 033 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.   5 4 9290 
Ostrea edulis 1 5    
Acanthocardia sp.     1 
Tapes decussatus   14 9 322 
Solen marginatus   9 6 781 

Táboa 9. UE 033 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 



 
 ICOM IFRA FRAG 

Littorina littorea 3 2  

Táboa 10. UE 033 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; IFRA: Individuo fragmentado; FRAG: Fragmentos. 

 
A UE 033 presenta, no tocante á NMI, unha meirande importancia de moluscos 

vencellados con substratos areoso-fangosos, como ameixa e longueirón. O mexillón, 
bígaro e ostra representan un menor NMI, sendo compoñentes secundarios neste nivel. 
Como anecdótico, pola ausencia xeralizada da mesma neste xacemento, documéntase a 
presenza de Acanthocardia sp. Tódolos restos asígnanse ao grupo tafonómico que 
agrupa os procedentes da actividade alimenticia (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994). 

A meirande fraxilidade do mexillón e maila exfoliación producida nas valvas de 
ostra explican os altos valores no tocante á NR nestas dúas especies, moi superior ás 
restantes, que resultan moito máis resistentes. Por outra banda, este feito vén dificulta-la 
conservación e identificación de elementos diagnósticos que axuden ao cálculo do NMI, 
traducíndose en valores baixos, aínda que outros índices, coma o peso, suxiren tamén o 
predominio do mexillón. 

 

0

20

40

60

Ostrea

Tapes
Solen

Mytilus

Littorina

Acanthocardia

NMI
NR
Peso

 
Gráfico 3. UE 033 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 034 
 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 4303 94,2 7 435 85,6 
Chlamys sp. 1 0,02 1 1 0,2 
Ostrea edulis 262 5,7 1 69 13,6 
Tapes decussatus 1 0,02 1 1 0,2 
Solen marginatus 1 0,02 1 1 0,2 
Littorina littorea 1 0,02 1 1 0,2 
TOTAL 4569  12 508  

Táboa 11. UE 034 - Estimadores de Abundancia. 



 
 VFRA FCHCd FCHCs FRAG 

Mytilus sp.  6 7 4290 
Chlamys sp.    1 
Ostrea edulis 1    
Tapes decussatus    1 
Solen marginatus    1 

Táboa 12. UE 034 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: VFRA: Valva 
fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: esquerda). ICOM: 

Individuo completo; IFRA: Individuo fragmentado; FRAG: Fragmentos. 
 

 FRAG 
Littorina littorea 1 

Táboa 13. UE 034 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. FRAG: Fragmentos. 
 

A mostra da UE 034 caracterízase de novo polo predominio praticamente 
absoluto de Mytilus, tanto en relación co mínimo de individuos como especialmente no 
tocante ao número de restos. Resulta de novo evidente que o elevado grao de 
fragmentación tanto do citado mexillón coma da ostra magnifica o NR dámbalasdúas 
especies, que se contrapón á presenza case anecdótica das outras presentes (ameixa, 
bígaro ou longueirón), con mínimos Estimadores de Abundancia. En calquer caso o 
predomino corresponde ás especies de substrato rochoso ou rochoso-fangoso. 

Tódalas especies, a excepción de Chlamys sp., deben ser consideradas coma o 
resultado da actividade alimenticia, é dicir, o grupo I de Gautier (1987; Moreno Nuño 
1994). 
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Gráfico 4. UE 034 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 038 
 
 



 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 7393 61,5 24 774 54,7 
Ostrea edulis 3829 31,8 7 474 33,5 
Acanthocardia tuberculata 1 0,01 1 12 0,8 
Tapes decussatus 1 0,01 1 1 0,1 
Solen marginatus 804 6,7 58 153 10,8 
Littorina littorea 1 0,01 1 2 0,2 
TOTAL 12029  92 1416  

Táboa 14. UE 038 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.   19 24  
Ostrea edulis 1 14   7350 
Acanthocardia tuberculata 1     
Tapes decussatus     1 
Solen marginatus   58 58 688 

Táboa 15. UE 038 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 

 FRAG 
Littorina littorea 1 

Táboa 16. UE 038 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. FRAG: Fragmentos. 
 

A UE 038 caracterízase por presentar unha alta preseza de longueirón (Solen), 
especialmente en canto a NMI se refire; sendo a segunda especie en importancia 
segundo este mesmo factor o mexillón (Mytilus). Ostrea supón unha importancia 
secundaria, alomenos en función do NMI, e o resto de especies teñen valores de carácter 
anecdótico. O NR, como é norma habitual, indica o elevado grao de fragmentación das 
especies con cuncha máis crebadiza, especialmente mexillón e ostra, pero tamén é o 
caso do longueirón. 

En relación coa zona de recolección da mesma, pode sinalarse, de forma 
xenérica, que existe un certo equilibrio entre substrato areoso e rochoso, pois se ben o 
NMI indica unha predominancia das especies procedentes do primeiro, non poden 
desestimarse os valores (especialmente tamén altos en canto ao Peso) das 
representativas dun substrato rochoso. 
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Gráfico 5. UE 038 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
Na táboa 17 recóllense os datos biométricos obtidos en exemplares procedentes 

do Foxo 01. Resulta evidente que o elevado grao de fragmentación da mostra ten 
reducido considerablemente a posibilidade de desenvolver esta fase do proceso 
analítico, limitándoo a un número mínimo de casos: 
 

Especie UE nº Rango Media 
L H A L H A 

Ostrea edulis 031 17 42.6-75.8 45.5-88.5  63.1 69.5  
Ostrea edulis 032 11 56.7-89.6 64.1-100.5  72.8 79.1  
Ostrea edulis 033 3 63.5-79.0 64.4-91.5  71.2 78.7  
Ostrea edulis 034 1  67.7     
Ostrea edulis 038 10 52.5-88.8 68.5-90.9  67.5 77.1  
Tapes decussatus 031 1 6.7 4.7     
Tapes decussatus 032 1 62.4 46.7     
Acanthocardia tuberculata 038 1 44.4 40.8     
Littorina littorea 031 11  8.1-26.2 7.3-20.8  18.9 15.9
Littorina littorea 032 32  10.1-27.7 10.2-22.8  21.3 18.3
Littorina littorea 033 4  15.4-21.4 18.0-18.7  19.5 18.2
Littorina littorea 038 1  17.4 15.4    
Hinia reticulate 031 2  21.6 10.7    
Hinia reticulate 032 1   12.0    
Patella sp. 032 1 34.7 13.0 27.5    

Táboa 17. Foxo 01 - Datos biométricos (en mm). L: Lonxitude; H: Altura; A: Anchura. 
 

 
RESULTADOS FOXO 02 

 
No Foxo 02 tomáronse mostras das seguintes Unidades Estratigráficas nas que 

se documentou a presenza de restos de malacofauna (Ayán Vila 2005c; 2006a). Pódense 
identificar con tres pequenos depósitos que semellan reflectir verquidos ocasionais. 

 
• UENEI03054: pequeno depósito de cunchas de forma irregular en pranta. 
• UENEI03057: pequeno depósito de cunchas de forma subcircular (70x80). 



• UENEI04004: pequeno depósito de cunchas contra a parede oeste do corte do Foxo 
e moi próximo ao perfil suroeste da sondaxe 01. Ten unhas dimensións de 1,14 m no 
seu eixo N-S e de 60 cm en sentido E-W. A meirande cantidade de cunchas apóiase 
na parede oeste do foxo e mailos restos están bastante espallados. Tamén se 
recuperou material cerámico, con presenza dalgunha produción púnica. 

Na táboa 16 preséntanse os datos iniciais obtidos tralo cribado e triado da 
mostra, indicando os pesos (en gramos) de cada un dos compoñentes que conformaban 
cada mostra.  
 

 UE 054 UE 057 UE 004 
VOLUME (litros) 4,9 6,3 8,2 
PESO INICIAL 4846 6213 7789 
PESO CRIBADO 2475 3828 3661 
Tipo Sedimento Granito Granito Granito 
Peso Sedimento 460 193 569 
Mytilus sp. 1428 2942 1603 
Chlamys sp.  <1  
Ostrea edulis 548 449 1331 
Acanthocardia sp. <1   
Tapes decussatus 7 54 124 
Solen marginatus 12 98 18 
Patella sp. 14 <1  
Littorina littorea 6 85 7 
Hinia reticulata  <1  
Micromoluscos  1 <1 
Balanus perforatus 4 20  
Macrofauna   6 
Ictiofauna 1   
Carbón 3 2 1,5 

Táboa 18. Foxo 02 - Peso en gramos dos distintos compoñentes de cada mostra. 
 

En primeiro termo, cómpre significar que a mostra da UE 057 é a que 
indubidablemente presenta unha composición caracterizada por unha meirande 
densidade de moluscos. Nas outras dúas, a presenza de material sedimentario é máis 
sobranceira, e incluso semella reflectirse nun meirande volume de areas filtradas e 
desbotadas durante o proceso de cribado. 

Ademáis das especies recolectadas cunha finalidade alimenticia, apréciase a 
presenza doutras, como Balanus ou os micromoluscos indeterminados, que deben ser 
consideradas intrusivas contemporáneas á formación do depósito (Gautier 1987; 
Moreno Nuño 1994), seguramente chegando ao mesmo como acompañantes doutras 
recolectadas de forma intencional. 

Tambén se documenta a presenza de restos tanto de ictiofauna e macrofauna, 
algo común neste tipo de depósitos, máxime se temos en conta que as evidencias de 
macrofauna de meirande talla foron recuperadas de xeito individualizado durante a 
escavación e toma de mostras destas unidades estratigráficas. A ausencia doutros 
materiais, como cerámicos ou metálicos, que foran constatados nas mostras do Foxo 01, 
resposta ao mesmo proceso de recuperación individualizada durante o proceso de 
escavación. Estes aspectos, que teñen alterado a composición das mostras analisadas, 
deben ser tidos en consideración á hora de avalia-la composición do depósito tanto en 



relación cos elementos non orgánicos coma cos orgánicos (non só os restos óseos, senón 
que tamén cabe a posibilidade de que se teñan separado con anterioridade os carbóns 
vexetais de meirande talla). 

A continuación preséntanse os resultados específicos obtidos das análises das 
mostras procedentes de cada unha das Unidades Estratigráficas indicadas. 
 
Unidade Estratigráfica 054 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 7084 68,3 46 1428 71,2 
Ostrea edulis 2726 26,3 9 548 27,3 
Acanthocardia sp. 1 0,01 1 1 0,1 
Tapes decussatus 55 0,5 3 7 0,3 
Solen marginatus 501 4,8 12 12 0,6 
Patella sp. 2 0,02 2 4 0,2 
Littorina littorea 3 0,03 2 6 0,3 
TOTAL 10372  75 2006  

Táboa 19. UE 054 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.   31 46 7007 
Ostrea edulis 6 11   2709 
Acanthocardia sp.     1 
Tapes decussatus   3  52 
Solen marginatus   9 12 480 

Táboa 20. UE 054 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 

 ICOM FRAG 
Patella sp. 2  
Littorina littorea 2 1 

Táboa 21. UE 054 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; FRAG: Fragmentos. 

 
Mexillón e ostra constitúen as especies principais deste nivel, presentando unha 

importancia secundaria outras de substrato areoso como longueirón e ameixa, en tanto 
que as restantes respostan a un carácter meramente anecdótico. Polo tanto, obsérvase 
unha meirande afluencia de recursos do substrato rochoso. En principio, todas se deben 
asignar á categoría de Restos Alimenticios (Gautier 1987; Moreno Nuño 1994).  
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Gráfico 6. UE 054 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 057 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 43029 93,8 141 2922 80,9 
Chlamys sp. 1 0,002 1 1 0,02 
Ostrea edulis 1027 2,2 6 449 12,4 
Tapes decussatus 146 0,3 4 54 1,5 
Solen marginatus 1624 3,5 56 98 2,7 
Littorina littorea 48 0,1 31 85 2,4 
Hinia reticulata 1 0,002 1 1 0,02 
TOTAL 45876  240 3610  

Táboa 22. UE 057 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRA FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.   137 141 42751 
Chlamys sp.     1 
Ostrea edulis 6 6   1015 
Tapes decussatus 1  3 4 138 
Solen marginatus   56 38 1530 

Táboa 23. UE 057 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 

 ICOM IFRA FAPI FEST FRAG 
Littorina littorea 23 5 3 1 16 
Hinia reticulata     1 

Táboa 24. UE 057 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; IFRA: Individuo fragmentado; FAPI: Fragmento apical; FEST: Fragmento de estoma; FRAG: 

Fragmentos. 
 
Nesta UE o predominio corresponde ao mexillón (Mytilus) en tódolos 

Estimadores de Abundancia, seguido de longueirón (Solen) e bígaro (Littorina), en tanto 



que ameixa (Tapes) e ostra (Ostrea) son especies complementarias. Todas elas son 
consideradas como restos de alimentación, fronte a Hinia reticulata ou Chlamys sp., 
ámbalasdúas con presenza anecdótica, que deben interpretarse como evidencias de 
intrusivos contemporáneos á formación do depósito (Gautier 1987; Moreno Nuño 
1994). 
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Gráfico 7. UE 057 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 
Unidade Estratigráfica 004 
 

 NR % NMI Peso % 
Mytilus sp. 7085 74,1 31 1603 51,9 
Ostrea edulis 1931 20,2 22 1331 43,2 
Tapes decussatus 102 1,0 11 124 4,0 
Solen marginatus 444 4,6 7 18 0,6 
Littorina littorea 3 0,03 3 7 0,2 
TOTAL 9565  74 3083  

Táboa 25. UE 004 - Estimadores de Abundancia. 
 

 VCOMd VFRAd VFRAs FCHCd FCHCs FRAG 
Mytilus sp.    30 31 7024 
Ostrea edulis 6 38    1887 
Tapes decussatus 1 1 1 9 10 80 
Solen marginatus    7 4 433 

Táboa 26. UE 004 - Distribución por Categorías de Fragmentación de bivalvos. VCOM: Valva completa; 
VFRA: Valva fragmentada; FCHC: Fragmento charnelar completo; FRAG: Fragmentos (d: dereita, s: 

esquerda). 
 
 



 ICOM FEST 
Littorina littorea 2 1 

Táboa 27. UE 004 - Distribución por Categorías de Fragmentación de gasterópodos. ICOM: Individuo 
completo; FEST: Fragmento de estoma. 

 
Na UE 004 predominan as especies de substrato rochoso como mexillón e ostra, 

presentando valores menores as de substrato areoso, ameixa e longueirón. Tódalas 
identificadas asígnanse á categoría de restos alimenticios. 
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Gráfico 8. UE 004 – Frecuencia relativa dos Estimadores de Abundancia (NMI, NR e Peso). 

 
 Na seguiente Táboa ofrécense os valores biométricos que puideron obterse dos 
moluscos das distintas Unidades Estratigráficas do Foxo 02. De novo o número é moi 
limitado, reflexo do alto grao de fragmentación que presentan os restos recuperados. 
 

Especie UE nº Rango Media 
L H A L H A 

Ostrea edulis 054 6 67.5-117.5 47.7-82.8  84.9 69.1  
Ostrea edulis 057 6 62.6-96.1 61.3-91.3  79.4 72.5  
Ostrea edulis 004 7 59.0-115.5 57.1-98.9  85.5 76.3  
Tapes decussatus 057 1 78.7 52.8     
Tapes decussatus 004 2 66.9 48.4     
Patella sp. 054 2 31.4-31.9 11.4-11.6 25.9-26.8 31.6 11.5 26.3
Littorina littorea 054 2  19.9-24.8 17.2-207  22.4 18.9
Littorina littorea 057 31  11.6-27.9 8.8-22.3  21.4 17.8
Littorina littorea 004 2  22.9-23.9 18.0-20.1  23.4 19.1

Táboa 28. Foxo 02 - Datos biométricos (en mm). L: Lonxitude; H: Altura; A: Anchura. 
 
 
VALORACIÓN XERAL. 
 
 As mostras analisadas proceden de dous tipos diferentes de depósito. En 
primeiro lugar, documéntase a presenza de varios niveis de deposición colmatando o 
Foxo 01, no que semella un proceso rápido. Durante a fase de escavación puidose 
constata-la existenza de diferentes puntos de deposición dende os que se conformaron 



ditos niveis, así coma o selado de varios deles mediante capas de cinza (Ayán 2005c). 
Do mesmo xeito, o elevado grao de fragmentación dos restos suxire a existenza de 
procesos postdeposicionais de orixe antrópica, como podería se-lo apisonamento para a 
consolidación do recheo do foxo. 

Sen embargo, a pesares de que semella tratarse dun proceso realizado nun breve 
prazo de tempo, se teñen atopado variacións na composición dos diferentes niveis, 
atendendo os valores das distintas especies representadas nos mesmos. Non obstante, en 
liñas xerais se pode falar dun aproveitamento do medio inmediato ao castro, 
representado por un sustrato rochoso e areoso-fangoso. 

Por outra banda, no Foxo 02 téñense documentado varios depósitos aillados, de 
pequenas dimensións, que semellan respostar a vertidos ocasionais, quizais vencellados 
con fases de recolección-consumo diferentes. 

Para realizarmos unha valoración global dos resultados que vimos presentando 
de forma independente para cada Unidade Estratigráfica diferenciada, procedemos en 
primeiro lugar ao cálculo de dous índices (Moreno Nuño, 1994): 

• Índice de Constancia (IC): Probabilidade de atopar unha especie determinada. 
• Índice de Dominancia (ID): Indica a abundancia relativa dos taxóns na amostra 

(% do NMI). 
O produto dámbolosdous índices indica a importancia real das diferentes 

especies na mostra (considerada coma un todo). 
Na seguiente táboa preséntanse os valores de NMI para cada unha das especies 

nos diferentes niveis, base para realiza-lo cálculo dos índices indicados que se presentan 
na táboa e gráfico posteriores. 
 

 UE031 UE032 UE033 UE034 UE038 UE054 UE057 UE004 TOTAL
Mytilus sp. 100 68 5 7 24 46 141 31 422 
Chlamys sp. 1   1   1  3 
Ostrea edulis 8 6 3 1 7 9 6 22 62 
Acanthocardia sp.   1  1 1   3 
Tapes decussatus 19 12 14 1 1 3 4 11 65 
Solen marginatus 80 71 9 1 58 12 56 7 294 
Patella sp. 1 1    2   4 
Littorina littorea 11 32 5 1 1 2 31 3 86 
Hinia reticulata 2 1     1  4 
TOTAL 222 191 37 12 92 75 240 74 943 

Táboa 29. Distribución do NMI por especie e UE. 
 

ESPECIE IC ID ICxID 
Mytilus sp. 100 44,75 4475 
Chlamys sp. 37,5 0,31 11,65 
Ostrea edulis 100 6,57 657 
Acanthocardia sp. 37,5 0,31 11,65 
Tapes decussatus 100 6,89 689 
Solen marginatus 100 31,17 3117 
Patella sp. 37,5 0,42 15,75 
Littorina littorea 100 9,11 911 
Hinia reticulata 37,5 0,42 15,75 

Táboa 30. Índices de Valoración. 
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Gráfico 9. Importancia real das especies (CxD). 

 
Conforme aos datos obtidos, podemos sinalar un aproveitamento dos recursos 

obtidos nas áreas máis inmediatas ao castro. Lembremos que, como xa sinalamos, o 
Castro Grande de Neixón identifícase cos castros de Tipo Litoral (Rodríguez e 
Fernández, 1996), cuxo radio de captación de recursos adoita ser inferior a 1 km do 
poboado. Neste caso, trátase tamén dun castro situado nun Fondo de Sistema de Ría, 
cunha plataforma rochosa e zonas de sustrato areoso-fangoso. 

 
Figura 2. Restos de Mytilus sp. 

 
Estas características vénse reflectidas na tendencia a aproveitar especies 

características dámbolosdous tipos de sustratos, cun predominio das de sustrato 
rochoso, principalmente mexillóns (Mytilus sp.), pero tamén con abundante presenza de 
restos de longueirón (Solen marginatus), representativo do sustrato areoso. 

Como complemento ás dúas especies predominantes, bígaros (Littorina littorea), 
ameixas (Tapes decusstus) e ostras (Ostrea edulis) inciden neste modelo de 
aproveitamento do entorno inmediato ao castro, conformando un complemento 
importante á dieta. En relación coas ostras, o poeta romano Marcial (Epigramas X, 37) 
fai referencia á calidade da procedente das costas galegas, e diversos documentos dos 
séculos XV-XVIII continúan incidindo neste aspecto, especialmente nas zonas de 
Abanqueiro e Rianxo da Ría de Arousa (Mejide Pardo, 1969). 

A presenza de Patella sp. (lapa) e Acanthocardia sp. (berberecho macho) resulta 
anecdótica no global do conxunto, xa que en ningún caso acadan porcentaxes 
significativas. No caso da lapa, a súa reducida presenza pode estar relacionada coa 
grande abundancia de mexillón, ao tratarse de especies que compiten por un mesmo 
espazo de hábitat. 

 
Figura 3. Restos de Solen marginatus  

 
Como viñemos indicando ao longo do artigo, todas estas especies se 

identificarían con refugallos de restos alimenticios, conforme á clasificación tafonómica 



de Gautier (1987). Pola contra, outras como Hinia reticulata o Chlamys sp. semella 
lóxico que as consideremos evidencias de intrusións contemporáneas á formación do 
depósito, non só pola súa mínima presenza senón tamén polo seu nulo interés 
bromatolóxico. A súa recolección sería accidental durante os labores de marisqueo, 
chegando como acompañantes das anteriormente citadas. 

Os estudos realizados a partires de mostras recuperadas noutros xacementos de 
semellantes características e de fases ocupacionais de época prerromana, os patróns de 
aproveitamento dos moluscos suxiren un carácter de autoabastecemento, cun radio de 
recolección corto, basicamente limitado á zona máis inmediata ao castro (Rodríguez 
López, 1993; Vázquez Varela e Rodríguez López, 1997). Sen embargo, para podermos 
delimitar esta zona na actualidade, cómpre ter en conta a variación experimentada no 
nivel mariño; tendo en conta diferentes análises xeomorfolóxicas costeiras, tense 
calculado que arredor do cambio de Era (entendendo un período temporal máis amplo 
que abranguería varios séculos tanto anteriores como posteriores) o nivel do mar se 
situaría entre 1-2 m por debaixo do actual (Rodríguez López e Fernández Rodríguez, 
1996). Por outra banda, tamén habería que ter moi presentes os procesos de colmatación 
dos fondos de Ría. No caso do entorno de Neixón, a superficie ocupada polo sustrato 
rochoso non sería moi diferente á actual, sen embargo a proporción do medio areoso-
fangoso semella que sería maior. 

Outro aspecto de interés a ter en conta é o relativo ás modificacións de carácter 
climático, que provocan a desaparición dalgunhas especies ou aparición doutras novas. 
Así, durante o proceso de escavación neste xacemento recuperouse de forma selectiva 
un exemplar de púrpura (Thais haemastoma) (Fernández e Bejega, 2005), especie que 
na actualidade non se atopa representada no ecosistema mariño do noroeste, ao parecer, 
debido á menor temperatura da auga con respecto á de fases anteriores do Holoceno. 

Non contamos con datos previos referidos a análises de restos de faunas mariñas 
deste mesmo xacemento, se ben a súa existencia si ten sido constatada por un de nós 
(Fernández Rodríguez, 2000) ao proceder ao estudo dos restos óseos recuperados 
durante a campaña de 1975. Esa mostra de material malacolóxico foi cedida para a súa 
análise a C. Rodríguez López, se ben non temos noticia dos resultados obtidos. 

Á hora de establecer comparacións con outros xacementos próximos que 
presenten fases ocupacionais coetáneas, non cabe duda que o inmediato Castro Pequeno 
de Neixón debería se-lo primeiro punto de referencia. Durante as escavacións dos anos 
vinte do pasado século (Cuevillas e Bouza Brey, 1926-7) documentouse a presenza de 
varias especies de moluscos, citándose como predominantes ostra, ameixa, berberecho e 
bígaro. Sen embargo, a aparente recollida selectiva do material, a ausencia dun estudo 
posterior do mesmo e a non conservación (alomenos até onde coñecemos) dos restos, 
impiden a realización de calquer comparativa que non sexa a simple certificación da 
existenza dunha prática habitual, por outra parte lóxica, de recolección de moluscos. 

Datos máis recentes, do que semella ser unha mesma mostra orixinal, revelan a 
presenza no Castro Pequeno de restos de lapas, ostras, bígaros, berberechos e navallas 
(Vázquez Varela, 1984; Vázquez Varela et al., 1993; Troncoso et al., 1995/96). Se ben 
se descoñece a procedencia exacta da amostra, podemos supoñer que foron recuperadas 
durante as intervencións efectuadas dende a Área de Arqueoloxía da Universidade de 
Santiago durante a década dos setenta do pasado século. O que non se coñeza a 
metodoloxía de mostraxe e tan só se realice unha simple indicación das especies que 
aparecen, imposibilita de novo calquera comparación máis alá da constatación da 
presenza das mesmas especies que nós tamén temos documentado. 
 

Figura 4. Restos de Littorina littorea 



 
Máis interesantes, pola metodoloxía empregada, son os resultados ofrecidos no 

estudo das arqueomalacofaunas do cercano Castro de O Achadizo (Rodríguez López 
1992 e 1992a), posto que nos permite establecer tanto paralelismos como discordancias 
de indubidable interés. 
 

 NEIXÓN GRANDE O ACHADIZO 
NMI % NMI % 

Mytilus sp. 422 44,8 266 21,0 
Ostrea edulis 62 6,6 69 5,5 
Tapes decussatus 65 6,9 165 13,0 
Solen marginatus 294 31,2 6 0,5 
Ensis sp. 0 0 12 1,0 
Patella sp. 4 0,4 272 21,5 
Littorina littorea 86 9,1 265 20,9 
Otras 10 1,1 195 16,7 

Táboa 31. Valores absolutos e relativos do NMI. Castros de O Neixón e O Achadizo. 
 

Na Táboa 29 recollémo-los valores relativos ao mínimo de individuos 
representados (debido á distorsión que o número de restos podería xerar en virtude dos 
distintos estados de fragmentación das mostras) das especies máis relevantes 
documentadas en ámbolosdous xacementos, agrupando os resultados dos diferentes 
mostraxes. En primeiro lugar cómpre sinalar que o castro de Achadizo presenta un 
meirande abano de especies presentes, especialmente procedentes de substrato areoso, 
fronte ao número máis reducido de Neixón. Desta forma, en tanto que en Neixón Tapes 
decussatus (ameixa fina) e Solen marginatus (longueirón) son as especies 
representativas do substrato areoso, en O Achadizo, ademáis destas mesmas, tense 
documentado a presenza de Dosinia exoleta, Venerupis rhomboides (ameixa rubia), 
Gari depressa (aroliña), Venerupis pullastra (ameixa babosa), Venus verrucosa 
(carneiro), Venus gallina (chirla) e Ensis ensis / Ensis siliqua (navalla), entre outras. 
Sen embargo, esta elevada variedade de especies acada unha representatividade escasa 
no volume global da mostra, con valores inferiores ao 5% do total. 

 
Figura 5. Restos de Tapes decussatus 

 
Vai se-lo medio rochoso o que no castro d’O Achadizo adquira 

indubidablemente unha meirande importancia no tocante á explotación de moluscos se 
refire, coa presenza de tres especies principais: lapa (Patella sp.), bígaro (Littorina 
littorea) e mexillón (Mytilus sp.). Os seus valores semellantes no conxunto de mostras 
analisadas, lévanos a considerar que a súa distribución no medio rochoso do entorno do 
xacemento sería tamén bastante equilibrada. 

Pola contra, os resultados obtidos nas mostras do castro d’O Neixón indican o 
predominio dunha única especie de sustrato rochoso: o mexillón (Mytilus sp.). Aos 
bígaros (Littorina littorea) corresponden índices moito máis reducidos, en tanto que as 
lapas (Patella sp.) reflicten unha presenza anecdótica. 

 
Figura 6. Restos de Ostrea edulis 

 
Estas diferenzas nos resultados da análise dos moluscos recolectados en dous 

poboados relativamente cercanos resposta principalmente ao medio que os rodea. 



Mentres que n’O Neixón encontramos medios rochosos e areosos ocupando superficies 
significativas nas proximidades do xacemento, con augas pouco batidas ao estar no 
fondo da ría e nunha zona relativamente protexida, o castro d’O Achadizo se localiza 
nunha zona máis aberta e exposta. Sen embargo, nos dous casos, reflíctese un patrón no 
marisqueo centrado no medio costeiro máis inmediato, que ao presentar condicións 
diferentes teñen proporcionado especies distintas. 
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