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I. PROXECTOS DE CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR  ·  1. XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

No verán de 2007, completouse a 5.ª campaña de escava-
ción arqueolóxica no castro grande de Neixón, que se

vén facendo anualmente a través do programa de campos de
traballo da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Gali-
cia e grazas á sinatura periódica dun convenio entre esta
institución o Excmo. concello de Boiro e o Laboratorio de
Arqueoloxía do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmien-
to (CSIC-XuGa). Os obxectivos que se formularon xa desde
un principio foron os de recuperar e poñer en valor un espa-
zo arqueolóxico de indubidable valor científico e achegar a
práctica arqueolóxica cara á sociedade a través dun campo de
traballo voluntario e dun ambicioso programa divulgativo
(Ayán et al., 2007). Os traballos realizados durante a campaña
do 2007 foron os seguintes: a propia escavación arqueolóxica;
a consolidación das estruturas do castro, levada a cabo pola
restauradora Yolanda Porto Tenreiro e a gravación do docu-
mental titulado: O’Neixón, historia viva dun castro, dirixida por
Xosé Moledo Santiago, con guión de Xosé Moledo Santiago
e Xurxo Ayán Vila.

No que se refire ao traballo propiamente de escavación,
estivo orientado pola consolidación e a restauración das es-
truturas, para incluílas definitivamente no circuíto de visita ao
xacemento e facilitar a súa comprensión por parte do público.
Desde esta perspectiva, a actuación arqueolóxica tivo como
obxectivos prioritarios acondicionar e rematar a escavación
dos sectores 01 e 02, localizados no NW e SL da croa do
castro grande, respectivamente.

No sector 01 ampliouse a área de escavación cara ao oeste,
deixando á vista o parapeto térreo que delimita a croa. Os
traballos permitiron confirmar a estratigrafía rexistrada en
anos anteriores coa existencia dun primeiro nivel de uso ca-
racterizado pola presenza de estruturas en negativo escavadas
no substrato rochoso: fosas (UENEI0546, UENEI0574,
UENEI0575) e buratos de poste (UENEI0570, UENEI0571,
UENEI0572, UENEI0573. Ver imaxe de planimetría nesta
mesma páxina). Os materiais dos depósitos de recheo marcan
un arco temporal que se sitúa na fase II do castrexo, entre os
s. IV – II a. C. Esta fase correspóndese cronoloxicamente co
conxunto de fosas atopadas no sector 02 durante a campaña
de 2006.

A este primeiro momento de ocupación pertence tamén
un foxo (UE060), selado por diferentes depósitos de pedras e
terra, similar ao xa escavado no sector 02, pero de menores
dimensións (1,20 m de profundidade e 1,60 m de ancho na
parte superior). Nos depósitos de recheo apareceu abundante

material cerámico prerromano de fabricación local similar ao
escavado no tramo de foxo vinculado ao acceso SE e tamén
algúns restos de cunchas e ósos.

Nun momento posterior, eríxese o parapeto de terra. Unha
sección transversal realizada neste revela que se asenta sobre
un depósito de terra escura extraordinariamente orgánica
(UE048) e un pequeno nivel de cunchas (UE050).

A fase romana está representada neste sector pola presen-
za de estruturas pétreas. Na campaña do 2007 localizouse
unha posible vivenda ovalada, a escasos metros doutra similar
escavada en anos anteriores, e construídas ambas as dúas con
xistos e bloques de pegmatita. Apareceu bastante alterada,
conservando tan só a primeira fiada e a metade do seu perí-
metro orixinal. Practicamente non conservaba nada do nivel
de uso, a excepción de pequenos restos dun pavimento de

Planimetría simplificada do sector 01 do castro e sección transversal
do parapeto e foxo.
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xabre compactado. Esta estrutura atopouse inicialmente cu-
berta por unha potente derruba, entre a que había abundante
material cerámico de época romana, fundamentalmente tegula
e ánforas Haltern 70. Baixo a derruba da vivenda, correspon-
dendo ao seu momento de abandono, apareceu o esqueleto
dun suído case completo, localizado na posible zona de acce-
so orixinal á vivenda e cunha laxe de xisto (probablemente a
lumieira) colocada en posición vertical a xeito de estela para
marcar a posición do enterramento.

Ao NO do sector 01 identificouse tamén un probable
acceso á croa do castro. Este punto coincide cunha pequena
depresión no terreo, delimitada ao sur polo parapeto térreo e
ao norte por un enorme bloque de pegmatita colocado e
calzado intencionalmente. A posibilidade de que sexa un ac-
ceso pode estar avalada polo feito de aparecer un nivel de
terra xabrenta moi compactada, xusto neste rebaixe.

No sector 02 rematáronse de escavar algunhas fosas, que
quedaban pendentes do ano anterior (UE013, UE014, UE015,
UE016 e UE017. Ver informe 2006). Como na anterior campa-
ña, os materiais dos depósitos de recheo remítennos outra vez
á fase II do castrexo, en consonancia coas datacións de C14.

Entre os materiais máis significativos atopados no nivel
prerromano do sector 02, destaca un pequeno fragmento de
aryballos púnico, realizado en pasta vítrea sobre un núcleo de
area ou arxila. A peza encádrase nun arco cronolóxico que vai
do s. V ao III a. C. e relaciónase cos contactos comerciais
existentes entre o Mediterráneo e as comunidades castrexas.
A singularidade da peza vén dada polo feito de constituír un
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ben de prestixio e por ser a cuarta apareci-
da no contexto do NW peninsular xunto
coas de Cale (Morro da Sé, en Porto), cas-
tro das Ermidas (Vila Nova de Familição)
e a atopada no mesmo castro pequeno de
Neixón nas campañas dos anos 70 (Acuña
Castroviejo, 1976).

Tamén no sector 02 se ampliou cara ao
sur un tramo do foxo que cingue o acceso
SE. Comprobouse que a estratigrafía era a
mesma rexistrada en anos anteriores (Ayán
Vila, 2006), excepto o cuncheiro que, nesta
ocasión, non aparece; os depósitos son
equiparables aos xa coñecidos. Destaca a
presenza dun vertedoiro cerámico con
abundante profusión de pezas: xerras e olas
Toralla, bordos arestados e tipo Cíes, pe-
zas singulares tipo Recarea, importacións
púnicas e fragmentos de pezas castrexas
pintadas, que poderían indicar a imitación
de formas e estilos decorativos de mate-

riais doutros ámbitos, como a cerámica púnica e ibero-púnica.
A homoxeneidade dos materiais fai pensar que o recheo deste
tramo de foxo foi realizado de xeito intencional e nun espazo
relativamente curto de tempo.

En resumo, a campaña do 2007 permitiunos confirmar a
existencia dunha primeira fase de ocupación que se iniciaría
ao redor do s. IV a. C., caracterizada pola presenza no interior
da croa de estruturas realizadas en materiais perecedoiros e
fosas que parecen relacionarse con funcións de almacena-
mento de cereal. Nesta fase non se constatan elementos que
permitan falar dun uso habitacional do espazo. Porén, cara ao
cambio de era, coa romanización, prodúcese unha profunda
remodelación do castro grande, aparecendo estruturas de ca-
rácter residencial nun espazo relanzado, novamente, como
enclave comercial.

De esquerda a dereita e de arriba abaixo: Estruturas en negativo da primeira fase de ocupación
(1); detalle do suído atopado no sector 01 (2); detalle de cerámica castrexa pintada (3); detalle
de aríbalos baixo lupa binocular a 50 x (4); peza singular tipo Recarea no foxo do sector 02 (5).
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