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Campo de traballo arqueolóxico no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2006 
Memoria Técnica 

RESUMO 

A actuación arqueolóxica recollida na presente Memoria Técnica xurdiu como 
consecuencia directa da proposta do Excmo. Concello de Boiro para organizar por 
cuarto ano consecutivo un campo de traballo no conxunto arqueolóxico de Os 
Castros de O Neixón, emprazado en terreos de titularidade municipal [Lámina 1]. 
Esta iniciativa encauzouse mediante a renovación dun convenio entre a citada 
institución e a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia, co 
gallo de incluír este campo de traballo de temática arqueolóxica na oferta xeral da 
Campaña Verán 2006 contando co asesoramento técnico do Laboratorio de 
Arqueoloxía do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-XuGa). 

Neste marco xeral, a actividade defínese coma un campo de traballo de ámbito 
internacional e modalidade arqueolóxica (Aula de Arqueoloxía). Intervención 
arqueolóxica: escavación e consolidación das ruínas e restos exhumados, no castro 
do Neixón, para a súa revalorización como recurso cultural, promovendo a creación 
dunha aula de arqueoloxía e posibilitando visitas culturais ás ruínas (www.rix.org) a 
levar a cabo en dúas quincenas consecutivas (16-30 de xullo e 1-15 de agosto de 
2006). 

Con esta iniciativa, as institucións implicadas procuran continuar coa 
potenciación e posta en valor deste espazo arqueolóxico [Lámina 2], recuperado 
recentemente coa rehabilitación das estruturas exhumadas en O Castro Pequeno 
(Álvarez et al. 2005), a construción do Centro Arqueolóxico do Barbanza (Lomba 
2005) e maila realización en 2003, 2004 e 2005 do campo de traballo arqueolóxico 
no Castro Grande do Neixón (Ayán et al. 2005; Ayán et al. 2005a). 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 atración turística e 
referente do Patrimonio Cultural da bisbarra do Barbanza (Bóveda 2005). 

Neste contexto, cobra senso o desenvolvemento desta actuación 
arqueolóxica, concebida coma un primeiro paso 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 [Lámina 4]. Asemade, cómpre suliña-lo alto grao de alteración que presenta 
este xacemento, afectado pola apertura de pistas e diferentes labores de recheo e 
aterrazamento. 

Con este obxectivo xenérico, e seguindo a liña marcada nos tres anos 
anteriores, a actuación aquí resumida implicaba o desenvolvemento de cinco tipos 
de actividades: 

• Adecuación: como actuación preliminar levouse a cabo, baixo control 
arqueolóxico, o desbroce da superficie que ocupa a croa do castro, para 
seguidamente prosegui-la escavación das calicatas abertas na campaña do 
ano pasado. 
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• Documentación: para a campaña deste ano plantexouse a realización de 
estudos monográficos que revirtan no coñecemento integral da Punta de 
Neixón, tais coma a recolleita e análise sistemática da microtoponimia, o 
baldeirado documental de época medieval, traballo de campo para localiza-
las explotacións mineiras antigas (estaño) e recentes (wolfram) ou o estudo 
de Antropoloxía Cultural sobre o patrón de relixiosidade da comunidade de 
San Vicente de Cespón. 

• Investigación: a este nivel, a finalidade primordial foi a caracterización 
formal do xacemento de O Castro Grande para tentar contextualiza-los 
datos dos que dispomos na actualidade e esbozar un modelo interpretativo 
sobre o xurdimento, evolución, cronoloxía e funcionalidade deste poboado 
fortificado, así como a interrelación deste xacemento co veciño Castro 
Pequeno, de cronoloxía aparentemente máis temperá. A este respecto, 
plantexámo-la continuación e ampliación da escavación en área dos 
sectores 01 e 04 e maila finalización da escavación no sector 02 [Láminas 3 
e 5]. 

• Formación e divulgación: o campo de traballo preséntase coma o marco 
máis axeitado para encetar un labor de difusión durante a duración do 
mesmo, concebindo o xacemento coma un espazo social aberto ao 
público, con visitas guiadas polos participantes que amosarán a 
problemática da Arqueoloxía como disciplina, o traballo de campo, etc... 

• Consolidación de estruturas: o obxectivo prioritario desta campña 
concretouse na elaboración dun proxecto de consolidación e posta en valor 
que permita abrir ao público os sectores escavados e incardinalos -cunha 
sinaléctica actualizada a nivel de contidos- no roteiro deseñado polo Centro 
Arqueolóxico de Barbanza. Por motivos técnicos e económicos, este 
proxecto levaráse a cabo no marco da vindeira campaña de 2007. 

Complementariamente realizouse un labor intensivo de formación arqueolóxica 
dos integrantes do campo de traballo, levándose a cabo cada quincena as 
seguintes actividades [Láminas 6-8]: 

Actividades de rexistro arqueolóxico (obrigatorias) 

• Escavación arqueolóxica 

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

• Reconstrución de cacharros cerámicos 

• Tratamento e xestión dos restos de malacofauna 

Actividades formativas (complementarias) 

• Fundamentos de Topografía aplicados á Arqueoloxía 

• Obradoiros de cerámica castrexa 

• O coñecemento do medio dun espazo litoral: xeoloxía e dinámicas costeiras 
na Punta de Neixón 

• Coñecer un espazo simbólico: a parroquia de S. Vicente de Cespón 

Seminarios: presentacións powerpoint e debates (2 h) (optativos) 
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• A cultura castrexa do NW 

• A Misión Arqueolóxica Española no Nilo Azul (Etiopía Occidental). Campaña 
2006 

• Etnoarqueoloxía da paisaxe rural tradicional galega 

Visitas guiadas a paisaxes culturais 

• A necrópole megalítica de Barbanza e castro de Baroña 

• O castro de Castrolandín e arte rupestre de Campolameiro 

• Castelo de Vimianzo, castro de Borneiro, dolmen de Dombate e batáns de 
Mosquetín 

• O casco histórico de Santiago de Compostela e a fortaleza medieval de A 
Rocha 

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 foron publicados en parte 
polo noso equipo de traballo 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., 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. e González Pérez, L. 2008. Escavación arqueolóxica no 
Castro Grande de Neixón, Boiro (A Coruña). En Actuacións Arqueolóxicas. 
Ano 2006: 35-6. Santiago: Xunta de Galicia. 

• 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. 

• Ayán Vila, X. M. et al. 2008. Paleometalurxia e Etnoarqueoloxía dos castros 
de Neixón. En Lópe Otero, M. (coord.): Introdución á minería no Barbanza: 
83-120. 
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• 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. y López Barja, P. 2007. Una estela romana inédita en 
Taragoña (Galicia, España). Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 
161: 283-7. Bonn. 

Palabras chave 

Campo de traballo, escavación arqueolóxica, castro, Idade do Ferro, Arqueoloxía 
da Paisaxe, Posta en Valor do Patrimonio, Divulgación e Difusión. 
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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 [Lámina 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 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 
prerromano (s. IV a. C.) que semella estenderse pola zona na que se levantaría a 
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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 subliñar 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 á 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 
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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 escavador 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 á primeira 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 documenta-la 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 2006 

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. 

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. 
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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 
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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, destacando 
esencialmente, o rexistro documentado no sector 02, no que puidemos 
documentar detalladamente unha secuencia de ocupación marcada por sucesivas 
fases construtivas: 

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 IV 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 foxo 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 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 construtivas: 

• Desmantelamento do nivel de ocupación prerromano. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

15 

• 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 (bordo 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 
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(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. 

1.2.3. Os resultados da campaña de 2005 

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 foxo 
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. 
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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 
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 así 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 produtos 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.  

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. 

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 
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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 
(séculos 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 Castro 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). 

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 
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. 

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. 
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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 produtos 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). 

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 diferentes obras do Concello de Boiro.  

                                                 
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. 
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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. 

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). 
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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 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 
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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 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

23 

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). 

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. 

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. 
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• 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. 
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• 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. 

• 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: 
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• 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, 2004 e 2005 propónse a realización dunha 
escavación en área nas zonas de meirande potencial no poboado.  
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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 sistematización de mostras malacolóxicas do cuncheiro 
exhumado en 2004 e 2005 levouse a cabo seguindo os criterios metodolóxicos 
establecidos polo equipo da Universidade de León dirixido polo Prof. Dr. Carlos 
Fernández Rodríguez (Fernández 2005). 

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. 
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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 3 de xullo ao 15 de xullo de 2006 

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: 3 de xullo-7 de xullo de 2006. 

• Remate da escavación do tramo de foxo 02 (sector 02): 3 de xullo-12 de 
xullo de 2006. 

• Destapado, limpeza e acondicionamento das sondaxes tapadas en 
campañas anteriores, co obxectivo de continua-la súa escavación, no caso 
dos sectores 01 e 02: 3-12 de xullo de 2006. 

• Replanteo das novas unidades de rexistro: 13-14 de xullo de 2006. 

2.1.2. Campaña de escavación en área: do 15 de xullo ao 30 de agosto 
de 2006 

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 en área da ampliación do sector 01: 15 de xullo-30 de xullo. 

• Escavación en área da ampliación do sector 04: 1 de agosto-15 de agosto 
de 2006. 

• Escavación do nivel de ocupación UENEI02032 e do recheo da porta 
UENEI02002 (sector 02): 15 de agosto-30 de agosto. 

• Escavación en área da ampliación do sector 02 e do novo sector 04: 15 de 
xullo-30 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 
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persoal do Centro Arqueolóxico do Barbanza e membros do equipo técnico 
arqueolóxico.  

• 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. 

2.1.3. Actuacións de investigación.Campaña de 2006 

Ao longo da campaña 2006, desenvolta entre o 3 de xullo e mailo 30 de agosto, 
desenvolveuse parellamente unha serie de estudos específicos centrados en 
diferentes temáticas plantexadas como obxecto de estudo no noso proxecto, 
seguindo o presuposto básico de precura-la interdisciplinariedade como 
ferramenta básica para acadar un coñecemento integral e diacrónico dos Castros 
de Neixón e da paisaxe cultural da parroquia de S. Vicente de Cespón. 

Estes traballos de investigación concretáronse nos seguintes estudos 
monográficos: 

• Actuación 3: Análises paleometalúrxicas, a cargo de Fernan Gómez 
Filgueiras, profesor de Ciencia dos Materiais da Escola Politécnica 
Universitaria do campus de Ferrol, Universidade de A Coruña. 

• Actuación 4: Microtoponimia arqueolóxica e documentación medieval, a 
cargo de Xosé Manoel Sánchez Sánchez, medievalista e técnico arquiveiro 
do Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela. 

• Actuación 5: Estudo antropolóxico da relixiosidade popular da parroquia de 
San Vicente de Cespón, a cargo de Leonardo González Pérez, axudante de 
direción no presente proxecto arqueolóxico e especialista en Historia das 
Mentalidades. 

• Actuación 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón, a cargo da Dra. 
Manuela Costas Casais, edafóloga e xeomorfóloga do Laboratorio de 
Paleoambiente, Paisaxe e Patrimonio (ITT, USC). 

• Actuación 7: Documentación audovisual da memoria histórica sobre as 
explotacións mineiras en Neixón e Boiro, a cargo de Xosé Moledo Santiago, 
arqueólogo do equipo técnico e documentalista audovisual. 

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 
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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 adaptouse 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. Este informe será remitido á DXPC nun prazo máximo 
de 15 días a partir da finalización dos traballos. 

• A presente Memoria Técnica na que se describe e interpretan os resultados 
da intervención, reflexando todo o proceso de traballo, coa documentación 
gráfica necesaria. Deberá tamén incorporar a acta de depósito de materiais 
na institución correspondente, o seu inventario e documentación gráfica.  
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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 tres campañas anteriores, polo que se fixo con anterioridade 
ao inicio da escavación arqueolóxica [Lámina 9]. 

Esta nova adecuación do xacemento puxo de manifesto de novo 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: Escavación arqueolóxica no Castro 
Grande 

A campaña de escavación de 2006 plantexouse coa intención de caracterizar 
mellor as zonas intervidas no interior do recinto superior do Castro Grande co gallo 
de propor un proxecto de consolidación e apertura ao público dos sectores 01, 02 
e 04, a executar no ano 2007. 

2.1. Plantexamento da intervención. Cuestións xerais. 

Trala ampliación da planimetría de detalle en 2004, 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, 2004 e 2005 [Lámina 10]. 

Para esta campaña de 2006, centrámo-la nosa intervención nos seguintes 
sectores, que abranguen unha superficie nova de 368 m2 e unha superficie total –
contando o remate de escavación do nivel de ocupación prerromano no sector 02- 
de 560 m2: 

1. Ampliación cara ao W e o S do sector 01: coa finalidade de contextualizar 
mellor as construcións exhumadas en 2003 e 2004 procedemos á ampliación 
cara ao S do sector, escavando a cuadrícula de 4 x 4 m UR1801. Por outra 
banda, a ampliación cara ao W estivo condicionada pola orografía do terreo e 
principalmente pola disposición do parapeto defensivo do castro e a liña de 
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ruptura de pendente, de aí que tivesemos que diminui-lo tamaño dalgunhas 
unidades de rexistro para adaptalas á orientación NW-SE do citado parapeto. 
Finalmente abríronse 5 unidades de rexistro de 4 x 4 m correspondentes ás 
UR2299, UR2199, UR2099 e UR1999 e outras tres cuadrículas de 2 x 4 
adscribibles ás UR1999, UR2098 e UR2297. En total a superficie intervida de 
novo acada os 168 m2. 

2. Ampliación cara ao N e o W do sector 04: procedeuse á escavación de 5 
novas cuadrículas de 4 x 4 m, correspondentes ás UR 2420, UR 2520, UR 2620, 
UR 2720 e UR 2721. A superficie total intervida foi de 80 m2. 

3. Escavación do nivel de ocupación prerromano UENEI02032 no sector 02: 
esta actuación non supuxo a ampliación da área intervida senón a escavación 
íntegra dos niveis arqueolóxicos existentes no espazo definido polas UR1620, 
UR1621, UR1622, UR1623, UR1520, UR1521, UR1522, UR1523, UR1422, 
UR1423, UR1322  e UR1323. Esta área posúe unha superficie en pranta de 192 
m2. 

4. Remate da escavación do tramo de foxo 02 e ampliación da escavación da 
gabia 01 no sector 02: nesta campaña procedeuse á escavación do recheo do 
tramo de foxo 02, unicamente definido en pranta na campaña de 2005 na área 
ocupada pola UR1625 e a metade septentrional da UR1525. Asemade, co 
obxectivo de definir mellor a configuración do sistema defensivo nesta zona 
decidimos ampliar cara ao E o sector de escavación, abrindo as cudrículas de 4 
x 4 m UR1627, UR1628, UR1527, UR1528, UR1427 e UR1428. A superficie total 
intervida abrangue os 120 m2. 

2.1.1. 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.  

2.1.2. Cubrición 

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

2.1.3. 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. 
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2.1.4. 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 muros) para utilizalo na rehabilitación e 
consolidación das estruturas arquitectónicas exhumadas, se así fose procedente. 

2.1.5. 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. 

2.2. Execución da intervención: traballo de campo 

2.2.1. 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 368 m2 ao que se lle une a escavación 
integral do nivel de ocupación UENEI01032 documentado na campaña de 2004 
(192 m2). 

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

Ampliación do sector 01 

Esta zona de traballo foi obxecto de escavacións nas campañas de 2003 e de 
2004, obténdose unha visión bastante nidia da secuencia estratigráfica na área NW 
do interior do recinto superior do Castro Grande. En primeiro lugar, cómpre 
subliña-lo notable grao de alteración deste espazo como consecuncia do 
verquedoiro de lixo erguido na década de 1980, o cal conlevou o emprego de 
maquinaria pesada que produciu un notable arrasamento das estruturas 
preexistentes. As intervencións precedentes permitiron documentar un notable 
incremento da potencia estratigráfica seguindo a liña de pendente NE-SW, 
acadando a meirande profundidade na área de contacto co parapeto defensivo do 
recinto. A capa vexetal (UENEI01001) presentaba restos de niveis de roza e 
abundante material de refugallo guindado alí ao misturarse cos abonos 
empregados nos labores agrícolas desenvoltos en época recente. Debaixo deste 
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horizonte vexetal, aparecera un depósito de bloques de xisto (UENEI01015), cunha 
orientación NE-SW e un notable buzamento das pedras que o compoñían, 
correspondente aos derrubos de estruturas arquitectóncias erguidas con técnica 
de cachotería e que foron parcialmente arrasadas pola afeción moderna que 
citamos anteriormente. 

Ao retirarmos este depósito documentámo-los restos de dous muros de 
cachotería, un asentado directamente sobre o substrato rochoso (UENEI02011) e 
outro (UENEI02012) asentado sobre os restos do nivel de ocupación más antigo 
do castro (UENEI02046) sobre o cal semellaba que se erguera o parapeto. 

O perfil estratigráfico W do sector de escavación tal como quedara da 
campaña de 2004 forneceunos unha referencia fundamental para o 
desenvolvemento da presente ampliación cara ao W, xa que facía prever unha 
notable continuidade na secuencia estratigráfica: capa vexetal-derrubo-restos de 
estruturas desmanteladas-sustrato rochoso [Lámina 11]. 

Os traballos neste sector 01 comezaron coa limpeza da área intervida 
anteriormente e a escavación dos restos que quedaran definidos en pranta do nivel 
de ocupación prerromano nas UR meridionais UR1900, UR1901, UR2000 e 
UR2001. A este respecto, procedemos ao desmantelamento do depósito de 
pedras UENEI02047, definido en pranta na campaña de 2004 e que consideramos 
daquela coma un pequeno empedrado de pedras de xisto, de tamaño uniforme (10 
cm) e caras planas, que apareceu entre o perfil E e S da UR 1901 e o muro 
UENEI02051. De forma aproximadamente rectangular, tiña unhas dimensións de 
2.30 cm no eixo N-S e de 1.90 m no eixo E-W. Aparecía directamente debaixo do 
nivel de derrubo (UENEI01015), cunha orientación NW-SE, e sobre o depósito 
UENEI02046. Puidemos comprobar que non se trataba dunha estrutura senón dun 
tramo máis do nivel de derrubo UENEI01015, documentándose abundante material 
romano, totalmente fragmentado e buzado, como anacos de carámica común 
romana, tégulas, un bordo exvasado castrexo e dous líticos pulidos de granito. 

Con esta actuación acadamos unha visión clara da secuencia estratigráfica na 
área S do sector 01 e comprobamos, asemade a pertenza da UENEI02051 ao 
derrubo UENEI01015. Na campaña de 2004 definirámo-la UENEI02051 coma os 
restos desmantelados dun posible muro de mampostería erguido con cascotes de 
xisto (40 cm) e grandes bloques de cuarcita (60 cm), cunha disposición NW-SE. 
Acadaba unha lonxitude de 7.50 m e unha achura máxima de 70 cm. Asentábase 
sobre o estrato limoso UENEI02046 e dispoñíase paralelamente á estrutura de 
contención do parapeto (UENEI02055). Destacaba a presenza de abundante 
material cerámico asociado, ánfora e tégula, documentándose dous fragmentos de 
sigillata tardía datables no século IV d. C. 

Nesta campaña de 2006 procedemos ao desmantelamento desta UENEI02051 
corroborando a hipótese de que se trataba da continuación do depósito de 
derrubo UENEI01015, no seu tramo final, no que remata contra o parapeto. 
Formando parte deste depósito rexistramos unha cerámica furada, probablemente 
unha pesa (PZNEI04/a000020), abundantes anacos de ánfora Haltern 70, tégulas, 
anacos de catillus e muíños barquiformes, un bordo gallonado tipo Vigo 
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(PZNEI04/a000044) e unha peza interesante, correspondente á metade da tapa 
dun dolia ou vasixa de almacenamento. Esta peza apareceu empotrada contra a 
cara interna do parapeto, en posición praticamente vertical o que amosa de novo o 
proceso de alteración producido polas obras do verquedoiro dos anos 80 que 
conlevou o arrastre de estructuras e materiais en direción SW e o seu 
empotramento contra o parapeto defensivo. 

Estes labores de limpeza e remate de escavación do sector 01 tamén se 
levaron a cabo na metade septentrional (UR2300 e UR2301) onde tamén 
procedemos ao desmantelamento da UENEI01012, Depósito de pedras localizado 
na UR2301, que aparece directamente por debaixo da capa vexetal e por riba do 
sustrato rochoso. De forma semicircular en pranta, tiña unha lonxitude máxima de 
5,20 m no eixo NW-SE, e una anchura máxima de 2,20 m no extremo SE. Estaba 
formado fundamentalmente por laxes planas de xisto, e algúns seixos. As pedras 
presentaban dimensións heteroxéneas (entre 10 cm y 30 cm), orientacións e 
buzamentos variable. Documentouse na campaña de 2003 unha grande cantidade 
de restos cerámicos, esparexidos entre as pedras, destacando a presenza de 
bordos engrosados tipo Cíes (Fase II do castrexo), anacos de ánfora Haltern 70 e 
de ánfora Dressel 2-4 itálica. Tamén se recolleran úteis líticos, como un anaco de 
catillus, un alisador e outro anaco de muíño circular. 

A escavación deste ano conlevou a retirada deste depósito e a localización de 
abundantes materiais entre os que destacan un fondo con decoración espatulada, 
unha man de moer de granito, dous anacos de muíños barquiformes e varios 
líticos pulidos de granito. Asemade, a retirada deste depósito permitiu documentar 
por debaixo un depósito de forma aproximadamente circular (UENEI04002) que 
enchía un pequeno corte practicado no sustrato rochoso. Trátase dun depósito de 
terra orgánica, medianamente compactada, e de pedras de xisto de pequeno e 
mediano tamaño, cunha lonxitude de 2.90 m (eixo E-W) e unha anchura de 2.80 m 
(eixo N-S). No seu interior documentamos abundante material arqueolóxico, sobre 
todo cerámica romana, unha grande cantidade de ánfora Haltern 70, anacos de 
muíños barquiformes e algún fragmento de cerámica indíxena da Fase III (bordo 
exvasado con decoración en zig-zag, un bordo recto e un galbo con decoración 
incisa). 

Tralo remate deste traballo de acondicionamento do sector 01, procedemos, 
xa coa a axuda da primera quenda de participantes no campo de traballo, á súa 
ampliación cara ao W [Lámina 12]. A secuencia estratigráfica documentada 
correspondeuse perfectamente cos niveis reflectidos no perfil deixado á luz na 
campaña 2006. Neste senso, o horizonte vexetal (UENEI04001) presentaba unha 
meirande potencia estratigráfica cara ao SW acadando 1 m de profundidade como 
cota máxima. No extremo N da ampliación do sector aparece directamente sobre o 
sustrato rochoso mentres que no resto da área cobre dous depósitos de derrubo, a 
UENEI04007 e a UENEI04006, esta última equiparable ao depósito de derrubo 
UENEI01015. No extremo SW das UR2098 e UR1999 dispónse por riba do 
parapeto defensivo UENEI02003. 
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Neste horizonte vexetal documentamos varios niveis de roza, e abundante 
material contemporáneo, adscribible á primeira metade da década de 1980. 
Recollimos tamén unha moeda de bronce, correspondente a 5 céntimos acuñados 
no ano 1870, cunha representación no reverso da 1ª República española 
(PZNEI04/j000003). 

Como aconteceu en campañas precedentes rexistramos unha grande 
cantidade de materiais arqueolóxicos misturados, destacando bordos, panzas e 
pivotes de ánfora Haltern 70, tégulas e ímbrices, un pé de copa de cerámica 
común romana (PZNEI04/a000274), anacos de cerámica púnica, unha ása dunha 
xerra Toralla (PZNEI04/a000262) e un bordo tipo Corredoiras (PZNEI004/a000264). 

Como comentamos anteriormente, por debaixo da capa vexetal definíronse 
dous depósitos de derrubo [Láminas 13 e 14]: 

• UENEI04006: documentado nas UR2099, UR2098 e UR1999. Está formado 
por un depósito de bloques de xisto, de pequeno e mediano tamaño, cunha 
orientación NW-SE, que se dispón contra e sobre o parapeto UENEI02003. 
Aparece a uns 60 cm de profundidade, cunha anchura media que devala 
entre os 2.20-3.60 m e unha lonxitude máxima de 5.80 m. As pedras 
presentan un notable buzamento. Este nivel vén sendo a continuación do 
depósito de derrubo UENEI01015 exhumado na campaña de 2003. Como 
materiais predominantes aparecen abundantes restos de ánfora Haltern 70, 
tégulas, ímbrices e algún lítico pulido de granito. 

• UENEI04007: apacece nas UR2198, UR2199 e UR2299 e está formada por 
un depósito de pequenas pedras de xisto, cuarcita e granito; de forma 
irregular en pranta semella conformar unha sorte de empedrado nun 
espazo baleiro entre dous tramos do parapeto UENEI02003. Ten unhas 
dimensións de 4 m no eixo N-S e está formado por dous conxuntos de 
pequenas pedras, definindo en pranta un depósito con forma de U. Aparece 
directamente por debaixo da capa vexetal, a uns 55 cm de profundidade no 
extremo W. O depósito segue a liña natural da pendente N-S. Esta unidade 
estratigráfica constitúe unha das áreas de meirande concentración de 
material arqueolóxico, recolléndose numerosas pezas entre as que cómpre 
subliñar: o pé dunha copa de cerámica común romana (PZNEI04/a000274 e 
PZNEI04/a000322), un bordo protoaristado (PZNEI04/a00352), un bordo 
aristado (PZNEI04/000365), bordos exvasados indíxenas, dúas ásas de 
xerras Toralla (PZNEI04/a000281), anacos de panza de cacharros castrexos 
con decoración espatulada, fragmentos de tégula, un pivote de ánfora 
Dressel 20 (PZNEI04/a000320), numerosos anacos de ánfora Haltern 70 e 
líticos pulidos de granito (fragmentos de mans de moer e muíños 
barquiformes). 

Trala escavación destes depósitos puidemos exhuma-los restos do muro de 
contención da cara interna do parapeto (UENEI04009). A este respecto, co 
obxectivo de exhumar un tramo máis desta estrutura, decidiuse amplia-lo sector 01 
cara ao S coa apertura da UR 1801. Nesta zona, como se podía apreciar no perfil S 
da UR1901, extendíase contra o parapeto a continuación da UENEI01015. Este 
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depósito de pedras de xisto segue a liña da pendente, cunha orientación NE-SW. 
Os bloques de xisto de meirande tamaño acadan os 50 cm de lonxitude, 
aparecendo abundante raigames e pequenos cachotes. O depósito documéntase 
a uns 30 cm de profundidade, cunha disposición en pranta de forma triangular que 
vén dada polo parapeto e mailo perfil E da UR1801. No eixo NW-SE ten unha 
lonxitude de 5.20 m, e unha anchura no eixo SW-NE de 2.60 cm. No perfil N da 
UR1801 obsérvase unha potencia estratigráfica de 80 cm como máximo (zona NW) 
e 40 cm de potencia mínima (zona NE). Entre o material arqueolóxico recollido 
destaca a descuberta dunha panza de cerámica púnica (PZNEI04/a000349), un 
bordo exvasado (PZNEI04/a000351), un bordo de cerámica común romana 
(PZNEI04/000367), un fondo de Sigillata Palol 10 (PZNEI04/a000366), outro anaco 
de Sigillata Palol 10 (PZNEI04000379), un fragmento de Terra Sigillata Hispánica 
(PZNEI04/a000356), un anaco de Sigillata Drag. 15/17 (PZNEI04/000373), 
fragmentos de tégulas, ímbrices e ánfora Haltern 70, e líticos pulidos de granito 
(anacos de muíños barquiformes). 

Con estes traballos de escavación esgotamos os niveis arqueolóxicos férteis, 
chegando até o sustrato rochoso, e deixamos definido en pranta o derrubo do 
muro de contención da cara interna do parapeto, totalmente desmantelado. Esta 
estrutura (UENEI04009), nos tramos escavados, cingue o parapeto seguindo a súa 
orientación NW-SE, polo que presenta unha disposición liñal, acadando unha 
lonxitude de 20 m (eixo NW-SE) e unha anchura que devala entre 1 m e 1.50 m 
Está formada por dúas/tres fiadas esborralladas de bloques de xisto, cuarcita e 
pegmatita e forma parte da mesma estrutura de contención do parapeto 
documentada nos sectores 04 e 02. Non retiramos esta estrutura co gallo de 
proceder na campaña de 2007 á súa consolidación e anastilose, tras unha 
completa documentación da mesma. 

En definitiva, os resultados desta campaña no sector 01 corroboran totalmente 
a interpretación manexada en función do rexistro das anteriores intervencións. 
Neste senso, resulta evidente que existen restos dun primeiro nivel de ocupación 
da Fase II do castrexo (séculos IV-II a. C.) sobre o que se ergue o parapeto un 
muro de contención de mala calidade na súa cara interna. Posteriormente, no 
cambio de era resulta factible a presenza de estruturas das que non quedan restos 
pero das que si se conservan materiais asociados como a inxente cantidade de 
anacos de ánforas Haltern 70. Este nivel de ocupación foi totalmente desmantelado 
en época baixoimperial co erguemento de novas estruturas arquitectónicas que 
toman como referente o antigo parapeto defensivo. As afeccións sofridas en época 
recente supuxeron o esborrallamento desa arquitectura de cachotería e a mistura 
dos derrubos e do material arqueolóxico de diferentes períodos (cerámica da Fase 
II, cerámica púnica, ánfora Haltern 70, sigillatas tardías...). 

Ampliación do sector 04 

Na campaña de 2005 plantexarámo-la apertura deste sector 04 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. 
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Este sector 04 emprázase nunha área inmediata ao parapeto oriental do 
recinto 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 
fora 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 viñamos documentando noutras áreas do poboado. 

A escavación de 2005 forneceu para este sector unha secuencia estratigráfica 
sinxela, e moi semellante á documentada no sector 01 nas campañas de 2003 e 
2004 [Láminas 15 e 16]. 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 tiña unhas dimensións de 20 m (eixo N-S) por 5 m (E-W) e 
unha forma irregular en pranta. Presentaba 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 aparecera outro nivel (UENEI03043) de cascallo de 
meirande tamaño, que presentaba 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 á 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 
permitían plantexa-la hipótese de que se trataba dun 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 algunas estruturas praticamente desmanteladas, dispostas directamente xa 
sobre o sustrato rochoso, e todas asociadas a material ergolóxico de época 
romana. Entre elas destaca o pozo de planta cadrada (UENEI03061) escavado no 
xabre, e colmatado por depósitos de recheo intencional con materiais adscribibles 
ao cambio de era-século I d. C. 

O noso obxectivo para esta campaña de 2006 foi levar a cabo unha ampliación 
do sector cara ao N e mailo W co gallo de acadar unha mellor contextualización 
das devanditas estruturas e contrasta-las hipóteses plantexadas sobre a súa 
posible funcionalidade (área artesanal?). A escavación da área ampliada 
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abrangueu as UR420, UR2520, UR2620, UR2720 e UR2721 e levouse a cabo coa 
participación dos integrantes do campo de traballo internacional, na segunda 
quenda (1-15 de agosto de 2006). 

O decapado da ampliación do sector 04 deparounos un panorama moi 
semellante ao documentado no secto 01, coa aparición de material moderno, 
niveis de roza e un conxunto misturado de materiais arqueolóxicos, entre os que 
destacan os seguintes: dous pondus cerámicos (PZNEI04/a000213 e 
PZNEI04/a001414), unha pesa de rede (PZNEI04/a000030), anacos de dolium 
(PZNEI04/a001413, PZNEI04/a001423), anacos de cerámica común romana 
(PZNEI04/a001417, PZNEI04/a001418, PZNEI04/a001424), un fragmento de 
cerámica de paredes finas (PZNEI04/a001447), anacos de muíños naviformes, 
cerámica decorada castrexa (bordos exvasados e panzas con decoración 
estampillada), abundante tégula –conservándose exemplares praticamente 
enteiros-, e numerosas asas, bordos e panzas de ánforas Haltern 70. 

Trala retirada da capa vexetal (UENEI03001), na que se documentou material 
cerámico e anacos de tégula moi rodados, foron definidos en pranta unha serie de 
depósitos de cascallo que amosaban, como na campaña precedente, o alto grao 
de alteración da zona. Describimos a continuación estes depósitos, enumerados 
de N a S: 

• UENEI04011: depósito que se estende polas UR2520, UR2620 e UR2720 
cunha lonxitude de 6.50 m (eixo N-S) e unha anchura de 3.60 m (eixo E-W). 
Está formado por pedras de xisto de pequeno (10-15 cm) e mediano (20-40 
cm) tamaño, que aparece por debaixo da capa vexetal. Como material 
asociado aparecen misturados fragmentos de seixo e algunha pegmatita 
correspondente coas pedras de meirande tamaño (50 cm de lonxitude). A 
meirande parte do cachote presenta un buzamento cara ao E, seguindo o 
sentido da pendente natural do terreo. Formando parte do depósito, na 
esquina NW da UR2620, documentamos unha meta de muíño circular 
(PZNEI04/a000084), de granito, empotrada contra un bloque de pegmatita 
mobido e desprazado do seu lugar orixinal. Entre o resto de material 
arqueolóxico recollido nesta unidade estratigráfica destacan anacos do 
bordo dun dolia, de cerámica estampillada castrexa da Fase II (anaco de 
bordo tipo Vigo: PZNEI04/a001476; bordos aristados e xerra Toralla), un 
fragmento cerámico reutilizado como ficha (PZNEI04/a001484), dous 
fragmentos de ladrillo romano (PZNEI04/a001485) e abundante tégula 
(unha con marcas incisas: PZNEI04/a001432) e ánfora Haltern 70. 

• UNEI04012: depósito de pedras de xisto de pequeno e mediano tamaño 
que ocupa a totalidade da UR2721, seguindo a liña de pendente NW-SE. O 
tamaño medio das pedras é de entre 10-20 cm. Aparece directamente por 
debaixo da capa vexetal. Ten unha anchura máxima de 4 m (eixo N-S) e 
unha lonxitude de 6.20 m (eixo E-W). Como acontece coa UENEI04011 
rexistramos abundante material, totalmente remexido, destacando os restos 
de época romana (anacos de ánfora Lomba do Canho e Haltern 70, un 
fragmento de cerámica Sigillata, PZNEI04/a001513), e tamén algúns bordos 
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exvasados e aristados indíxenas, bordos Cíes, xerra Toralla, anacos 
informes de ferro (PZNEI04/w00006) e restos de muíños barquiformes. 

• UENEI04017: depósito de pedras de varios tamaños (dende 10 x 10 cm até 
30 x 40 cm) que ocupa a parte E da UR2620 acando unha superficie de 
3.30 m (eixo N-S) por 1.40 m (eixo E-W). Na súa maioría son de material 
xistoso, malia que aparecen tamén algunha pegmatita e algún anaco de 
granito. Documéntase por debaixo da capa vexetal, dispoñéndose 
seguindo a liña de pendente. Aparecen como material asociado alguinha 
tégula moi rodada e pequenos anacos de cerámica romana. 

• UENEI04013: depósito de pedras de mediano (20-30 cm) e grande tamaño 
(30-40 cm) que se estende polas UR2520 e UR2420, cunha lonxitude de 
4.10 m (eixo N-S) e de 2.20 m (eixo E-W). A maioría das pedras son xistos, 
subliñándose a presenza dalgunha pegmatita na zona E das citadas UR. No 
seu extremo SE documéntase tamén unha concentración de pedra máis 
miúda. As pedras presentan buzamentos diversos, malia que predomina o 
inclinamento cara ao E, seguindo a liña de pendente. No interior deste 
depósito aparece material de construción, nomeadamente tégula, ánfora e 
algún anaco de cerámica indíxena (bordo recto, bordo aristado). Como 
achado máis sinalado rexistrouse un bordo de vidro romano 
(PZNEI04/t000001). 

• UENEI04005: Depósito de pedras de seixo, xisto e pegmatita, 
correspondentes ao derrubo do muro de contención da cara interna do 
parapeto, localizado nas UR2322. Cunha disposición liñal en pranta e unha 
orientación N-S acada unha lonxitude de 4.10 m (eixo N-S) e unha anchura 
que devala entre os 20 e os 40 cm (eixo E-W). Aparece escaso material 
arqueolóxico, destacándose unicamente un anaco de panza con 
decoración incisa (PZNEI04/a000236) e un fragmento de man de muíño 
(PZNEI04/b00031). 

Coa retirada destes depósitos puidemos comproba-la escasa potencia 
estratigráfica existente, xa que o sustrato rochoso aparecía definido en pranta na 
prática totalidade do sector, agás naquelas áreas nas que semellaba que se 
conservaban aínda restos de estruturas chantadas no xabre, como acontece no 
caso duns calzos de poste (UENEI04015 e UENEI04016) que se vencellan a unha 
posible estrutura cadrada colmatada por un depósito de pedras. Esta construción, 
UENEI04014, está rechea por un conxunto de pedras de xisto de mediano (20-30 
cm) e grande tamaño (40-50 cm), que aparecen por debaixo do depósito de terra e 
pedra máis miúda UENEI04011. Sitúase no centro-sur da UR2620 e ten unhas 
dimensións en pranta de 1.70 m (eixo N-S) por 2 m (eixo E-W). Incluídas no 
depósito aparecen tamén algunhas pegmatitas, correspondentes precisamente 
aos materiais de recheo de meirande tamaño (50 cm) e algúns seixos. Os 
buzamentos son diversos pero predominan os que están inclinados cara ao centro 
do depósito que aparece nunha cota máis baixa có resto. 

Seguindo coa tónica dos depósitos anteditos, o material arqueolóxico 
documentado é fundamentalemnte de adscrición cronolóxica romana, como 
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tégulas, ánfora Haltern 70 se ben aparece  tamén algún a anaco aillado de 
cerámica castrexa. 

Por limitacións de tempo, esta estrutura e o contorno inmediato non foi 
rematado de escavar, polo que queda pendente ó seu estudo integral para a 
vindeira campaña de 2007. Malia diso, a escavación deste ano forneceu datos 
interesantes para compredérmonos mellor as dinámicas acontecidas nesta zona 
NE do interior do recinto superior do Castro Grande. 

Deste xeito comprobamos de novo a notable alteración e arrasamento do 
interior deste recinto no que tiveron lugar notables procesos postdeposicionais. 
Con todo, nesta zona en concreto apenas existe potencia estratigráfica, 
aparecendo de inmediato o xabre. Así, a capa vexetal dispónse directamente sobre 
o sustrato rochoso na área máis cercana ao conxunto de bloques de pegmatita 
que ocupa o centro N da croa. Algúns destes bloques caíron seguindo o sentido 
natural da pendente e atopámolos sellando os niveis arqueolóxicos férteis. Un 
exemplo magnífico deste proceso é a meta de muíño circular aplastada 
literalmente por un destes bloques de pegmatita local. Esta circunstancia 
demostra, por outra banda, un detalle construtivo de considerables consecuencias 
como é o feito de que estes bloques foron empregados intencionalmente para 
configurar o conxunto pétreo, presentando algúns deles incluso calzos na súa 
base. Non se trata, polo tanto de meros afloramentos rochos ubicados in situ, 
senón que se deduce un tratamento antrópico claro para monumentalizar ese 
espazo concreto da croa. 

Continuando coa secuencia estratigráfica documentada, cómpre sinalar que a 
zona de meirande potencia se corresponde coa área inmediata á cara interna do 
parapeto no que puidemos constatar de novo o desmantelamento do muro de 
contención de pedra desa estrutura defensiva. Agardando pola escavación do 
vindeiro ano, si podemos plantexa-la posibilidade de que existise unha área 
especializada nalgún tipo de actividade artesanal, xa que documentamos outra 
estrutura cadra que podería estar cuberta (calzos de poste); esta construción en 
negativo presenta a mesma orientación E-W que o pozo rexistrado o ano pasado e 
semella ter indénticas características morfolóxicas. 

Finalmente unha ollada xeral aos materiais arqueolóxicos amosan o grao de 
alteración da zona e nos remiten á existenza dun nivel prerromano, cunha orixe 
adscribible á Fase II (xerras Toralla, bordos aristados), totalmente desmantelado 
pola remodelación acontecida en época romana. As sigillatas documentadas e 
outros materiais romanos remítennos a unha fase de ocupación adscribible a un 
século III d. C., correspondéndose coas estruturas de cachotería localizadas no 
sector 01 e o sector 02. 

Escavación do tramo de foxo 2 (sector 02) 

Como comentamos no proxecto da presente intervención un dos obxectivos 
senlleiros para a presente campaña de 2006 era remata-la escavación en pranta do 
interior do foxo 02 na área formada polas cuadrículas UR1525, UR1625, UR1526 e 
UR1626 para así exhumar completamente a área inmediata á porta de acceso SE e 
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proceder á súa apertura ao público, no contexto da rehabilitación e posta en valor 
do sector 02 [Lámina 17]. 

A este respecto, cómpre lembrar que a interrupción do tramo de foxo 1 no 
sector 02, nas UR 1324-1325 demostrara definitivamente na campaña de 2005 a 
existencia da entrada SE ao interior da croa, polo que daquela consideramos 
prioritario localiza-lo inicio do seguinte tramo de foxo que completase a nosa visión 
do sistema defensivo e mailo acceso asociado. Para tentar acadar este obxectivo 
plantexaramos en 2005 a 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 procedimos 
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 dimensións de 7.90 m de longo (eixo N-S) e unha 
anchura máxima de 2.90 m no tramo máis meridional. Entre as pedras aparecían 
restos de material construtivo romano (anacos de tégulas) e algún anaco de ánfora 
Haltern 70. 

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). 

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 rochoso, da que parte á 
súa vez unha gabia escavada tamén no xabre e orientada claramente cara ao E 
(gabia 01). 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) abranguía 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 unha secuencia estratigráfica 
que nos permite 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 
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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. 

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. 

Nesta campaña de 2006 procedemos á escavación integral deste tramo de 
foxo, tomando como referencia a secuencia estratigráfica reflectida no perfil N da 
sondaxe 01 (UR1525) formada polos seguintes niveis [Láminas 18-20]: 

• 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 
dimensións 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 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. 
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• 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. 

A escavación en pranta do tramo comezou coa escavación da UENEI03053, 
que denominamos na campaña deste ano como UENEI04003, xa que 
constatamos que o depósito de grandes pedras atopábase integrado dentro da 
citada unidade estratigráfica. Este nivel está formado por una terra marrón clara, 
que acada 1 m de potencia, e da que forman parte os restos do depósito de 
pedras de xisto documentado en 2005, depósito que praticamente desaparece 
cara ao N. Ao longo de todo o tramo escavado documentamos unha grande 
cantidade de materiais adscribibles perfectamente á Fase II pero sen detectar unha 
concentración masiva en determinados puntos, como así acontecía no tramo de 
foxo 01 (depósito cerámico UENEI03009). O material cerámico distribúese entre 
cerámica indíxena (bordos protoaristados, bordos tipo Corredoiras, xerras Toralla, 
bordos tipo Cíes, ólas Toralla) e púnica; entre esta cerámica de importación 
cómpre subliña-la documentación dun askós ebusitano (PZNEI04/a000107) e 
panzas de cacharros púnicos datables entre os séculos IV-II a. C. Entre  material 
lítico cómpre subliña-la documentación de anacos de mans de moer e muíños 
naviformes. 

Na UENEI04003 tamén rexistramos o achado de novos elementos materiais 
que nos remiten á metalurxia local, coma unha conteira de bronce 
(PZNEI04/j000001) que conserva no interior unha peza de madeira, o travesaño 
dunha fíbula de longo travessâo sem espira (PZNEI04/j000002) e un anaco de 
fondo de crisol cerámico para fundir bronce (PZNEI04/a000080). 

Pola súa banda a escavación do depósito de grandes blocos de xisto 
UENEI03052 forneceu o mesmo tipo de material: cerámica indíxena da Fase II 
(bordos tipo Recarea, bordo tipo Neixón, bordos aristados, xerras Toralla) e 
cerámica púnica, destacando entre esta última a aparición de numerosos anacos 
de panza de varios cacharros, e restos de ánforas Mañá-Pascual A4 
(PZNEI04/a000138 e PZNEI04/a000161). Entre o material lítico destaca o achado 
dun alisador (PZNEI04/b000024), unha pedra de afiar (PZNEI04/b000026), un 
amarradoiro (PZNEI04/b000028) e varias mans de moer de granito. 

Continuamos os traballos procedendo á escavación da UENEI03055 na que 
documentamos un pequeno depósito de cunchas (UENEI04004), contra a parede 
W do corte do foxo e moi próximo ao perfil SW da sondaxe 01.Ten unhas 
dimensións de 1.14 m (eixo N-S) e 60 cm (eixo E-W). A maior cantidade de 
cunchas apóiase na parede W do foxo e o resto bastante dispersas;as especies 
documentadas son ostra, mexillón, ameixa e algún anaco de navalla. No seu 
interior apareceron un anaco de fondo plano (PZNEI04/a000187), tres fragmentos 
de panza (PZNEI04/a000186), un anaco de panza púnica (PZNEI04/a000185) e 
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varios anacos dun cacharro cerámico con bordo exvasado e abundante fulixe 
(PZNEI04/a000184). 

No baldeirado do depósito de terra UENEI03055 seguimos rexistrando o 
mesmo tipo de material, o que amosa unha enorme homoxeneidade nos diferentes 
depósitos de recheo, o que nos remite a un proceso de selado intencional, rápido 
e definitivo deste tramo de foxo 02, na liña do recheo do foxo 01. Deste xeito, 
continuamos documentando anacos de cerámica púnica, bordos protoaristados, 
ólas e xerras Toralla, bordo Corredoiras, bordo tipo Cíes así coma dous anacos 
máis pertencentes a un crisol (PZNEI04/a000197). O mesmo aconteceu na 
escavación do depósito basal UENEI03067, se ben, a cantidade diminúe 
considerablemente a medida que nos achegabamos á base do corte do foxo. 
Neste último depósito recollemos un bordo tripo Cíes e varios anacos de panzas 
púnicas. 

En liñas xerais, a escavación íntegra deste tramo de foxo 02 corroborou as 
hipótesis plantexadas con anterioridade, agás a posible existencia dun novo 
verquedoiro cerámico no extremo N do tramo. Deste xeito destaca, dende o punto 
de vista estratigráfico, unha secuencia clara que amosa un selado intencional, de 
natureza antrópica, no que se producen, probablemente, pequenos depósitos 
intencionais de materiais cerámicos, líticos e metálicos. Este proceso concrétase 
perfectamente na documentación do depósito de cerámica e cunchas 
UENEI04004, o cal vén sendo o terceiro depósito de cunchas localizado, xunto cos 
outros dous registrados en 2005, un no interior do foxo e outro no interior da gabia 
01. Os tres depósitos atópanse moi perto da entrada e foron guindados a pé de 
foxo. 

Por outra banda é moi reseñable a grande cantidade de material púnico 
exhumado, como xa acontecía no tramo escavado en 2005. Agardando por un 
estudo integral do rexistro cerámico, podemos afirmar que supón máis da metade 
do material cerámico exhumado no interior do foxo. Asemade, os restos púnicos 
concéntrase na metade meridional do foxo, a máis cercana ao acceso SE ao 
interior do recinto superior do Castro Grande. 

Ampliación do sector 02 cara ao E (gabia 01) 

Na campaña de 2005 identificamos unha segunda actividade construtiva 
vencellada co tramo de foxo 02, 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. 

A ampliación levada a cabo cara ao E en 2005 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). 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. 
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Por debaixo exténdíase 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 homoxéneo de terra gravillosa, con pequenos 
seixos e fragmentos de xisto (UENEI03069) que rechea a base da gabia. 

Este perfil serviunos de referencia para encetar na campaña de 2006 a 
ampliación cara ao E desta zona da escavación co obxectivo de dilucida-la 
morfoloxía e función desta gabia que semellaba conformar unha estrutura de 
compartimentación do espazo na terraza ubicada ao SE do recinto superior do 
Castro Grande [Láminas 21 e 22]. A este respecto comezamos pola escavación 
da UR1527 na que se definiu en pranta a continuación da gabia, seguindo a 
mesma orientación liñal E-W e cun corte da smesmas características. Este corte 
UENEI04023 correspóndese cun foxo liñal dunha anchura de 2 m e unha seción 
en V, acadando unha profundidade máxima de 1.80 m. A base é lixeiramente 
plana, cunha anchura de 40 cm. As paredes teñen unha notable inclinación, sendo 
praticamente vertical a cara E. No extremo W a rocha aparece máis compacta 
observándose un resalte que continúa cara ao enlace con foxo 02 

O recheo desta estrutura está conformado por dous depósitos de terra 
sucesivos: 

• UENEI04019: neste novo tramo de 4 m escavado, este depósito aparece 
formado por terra moi solta, de granulometría fina, cor parda e pequenas 
pedras de xisto. Na cota superior definiuse en pranta, cunha forma 
semicircular, un depósito de terra roxiza (UENEI04020), de 2.20 m (eixo N-
S) por 1.10 m (eixo E-W) e unha potencia de 30 cm, de xabre apelmazado, 
seixos e cuarcita. No interior do resto do depósito UENEI04019 
documentouse un bordo tipo Corredoiras (PZNEI04/a001596), un anaco de 
cerámica púnica (PZNEI04/a001598), anacos de fondos cerámicos e un par 
de fragmentos de muíños barquiformes (PZNEI04/b000224, 
PZNEI04/b000225) 

• UENEI04021: segundo depósito de recheo do interior da gabia 01, que 
aparece debaixo da UENEI04019 e se asenta sobre a base do corte da 
gabia. Está formado por unha terra de cor marrón escura, na que aparecen 
algúns carbóns e escaso material arqueolóxico, destacando tres anacos de 
muíños barquiformes (PZNEI04/b000226, PZNEI04/b000227 e 
PZNEI04/b000228) e cerámica lisa castrexa. Acada unha potencia de 1 m. 

A escavación ulterior da UR1528 permitiu coñecer un novo tramo de 4 m desta 
estrutura que segue coa súa orientación liñal en dirección E sen conectar polo 
momento con ningunha outra estrutura de natureza arqueolóxica. Neste senso, 
contamos cun tramo escavado de 12 m de lonxitude, cun recheo de natureza 
antrópica pero con moi pouco material asociado, pero adscribible á Fase II da 
cultura castrexa, como así acontece co proceso de selado coñecido oara os 
tramos 01 e 02 dos foxos vencellados á entrada. 
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A este respecto, á espera da escavación do ano que vén, comeza a 
plantexarse seriamente a posibilidade de que esta estrutura fose utilizada 
orixinariamente coma un elemento de parcelación espacial da área habitacional 
que supoñemos se atoparía na terraza SE do recinto. Con todo, tampouco 
podemos desbota-la hipótese, polo momento, da súa utilización como gabia de 
explotación mineira. 

Escavación do nivel de ocupación UENEI02032 e remate de escavación do 
sector 02 

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). As 
escavacións de 2004 e 2005 clarificaron notablemente a secuencia estratigráfica na 
zona e puxeron de manifesto que o citado depósito UENEI02032 constituía o máis 
antigo solo de ocupación documentado até 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. As escavacións do ano 2004 e 2005 evidenciaron 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 [Lámina 23]. Polo tanto, para esta 
campaña 2006 un dos obxectivos era a escavación deste solo de ocupación 
(adscribible ao inicio da fase media do castrexo), 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.  

O inicio dos traballos neste sector 02 conlevaron a limpeza de toda área de 
traballo, documentándose na zona occidental e NE unha enorme cantidade de 
material romano: fragmentos de tégula, anacos de ánfora Haltern 70, un fondo de 
sigillata (PZNEI04/a001402), fragmentos de catillus (PZNEI04/b000077) pero tamén 
misturados materiais da fase II como un bordo protoaristado (PZNEI04/a001393), 
asas de xerras tipo Toralla (PZNEI04/a001385), bordo tipo Cíes 
(PZNEI04/a001394), cerámica púnica (PZNEI04/a001386) e anacos de muíños 
barquiformes. 

En liñais xerais, o rexistro arqueolóxico exhumado reproduce as pautas da 
campaña de 2003 na zona, na que reescavamos parte da intervención de 1976, na 
que, xa daquela, se recolleran misturados material romano e pezas de cerámica 
castrexa da Fase II (Rey 1992). O que semella evidente é que na zona septerional 
do sector existiron estruturas arquitectónicas vencellables ao muro de cahotería 
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UENEI01017 e que se esborallaron por procesos postdeposicionais e a posible 
utilización de maquinaria en época moderna. 

Os traballos continuaron co desmantelamento do tramo de derrubo N 
UENEI001032 da estrutura de cachotería oval UENEI01017; a escavación deste 
tramo de derrubo forneceu un rexistro idéntico ao anteriormente citado, 
recolléndose abundante tégula, anacos de Haltern 70, dous anacos de sigillata 
(PZNEI04/a001462 e PZNEI04/a001583) e fragmentos de cerámica castrexa, como 
panzas con decoración estampillada, bordos tipo Cíes (PZNEI04/a001458, 
PZNEI04/a001465, PZNEI04/a001468) así como durmintes e mans de moer de 
muíños naviformes.   

A seguinte actuación conlevou a definición en pranta do depósito de cachotes 
UENI04010 adscribible á época romana [Lámina 28]. Este depósito, que aparece 
directamente por debaixo da capa vexetal, ocupa grande parte das UR1621, 
UR1622, UR1521 e UR1522 e está formado por pedras de xisto de mediano e gran 
tamaño. De forma oval en pranta, ten unhas dimensións de 4.30 m (eixo N-S) e 
3.10 (eixo E-W). Moitos dos bloques de xisto presentan evidencias de teren sido 
tratados como material construtivo, xa que os bordos aparecen careados para 
seren inseridos de xeito doado nos muros. 

O material recollido nesta UENEI04010 mantén a súa homoxeneidade con 
respecto ás devanditas unidades estratigráficas, amosando un revolto caótico de 
anacos de tégula, de ánfora Haltern 70, bordos tipo Cíes (PZNEI047a001592), 
catillus (PZNEI04/b000222), durmintes de muíño naviforme (PZNEI04/a000223, 
PZNEI04/a000230, PZNEI04/a000240). O mesmo acontece coa escavación dos 
restos do depósito de derrubo UENEI01019 correspondente ao esborrallamento 
do muro de contención da cara interna do parapeto e no que recollemos cerámica 
estampillada da Fase II, anacos de muíños barquiformes, tégula e anacos de 
ánfora Haltern 70. 

En consecuencia, esta escavación da UENEI01032, da UENEI04010 e da 
UENEI01019, así como o remate de escavación do recheo da porta UENEI02002 
conlevaron a eliminación do revolto nivel de ocupación romano e a definición en 
pranta tanto do sustrato rochoso como do nivel de ocupación prerromano 
UENEI02032. Este sedimento limoso constitúe o nivel de ocupación máis antigo do 
recinto superior do Castro Grande. Neste sector 02, comprobamos 
estratigraficamente, unha vez máis, a construción posterior do parapeto e do seu 
muro de contención por riba deste depósito fundacional. Esta secuencia obsérvase 
perfectamente na UR1623, na que se conserva un tramo de tres fiadas do muro de 
contención UNEI02004 ao que se asocian dous conxuntos de calzos 
correspondente a buratos de poste que formarían parte dunha empalizada de 
madeira contorneando o parapeto e o acceso SE [Lámina 27]: 

• UENEI04018: conxunto de cinco pedras de xisto que semellan conformar 
un calzo dun burato de poste. Catro destas pedras están fincadas na 
UENEI02032; presentan unha orientación SE-NW e unha lonxitude de 25 
cm. As dúas pedras dos extremos están fincadas verticalmente e as do 
medio se atopan vencidas. Outra pedra plana, tamén de xisto, dispónse ao 
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carón, na cara SW, cunha lonxitude de 25 cm, e 12 cm de ancho. A altura 
dos calzos é de 12 cm. 

• UENEI04055: conxunto de pedras de xisto e granito que conforman un 
calzo de forma circular en pranta, cun diámetro de 40 cm (eixo N-S) e de 33 
cm (eixo E-W), pegado contra o muro de contención do parapeto 
UENEI02004. 

Esta segunda entrada ergueuse sobre o nivel de ocupación precedente no 
que descubrimos parcialmente restos da primitiva entrada, na UR1423, 
correspondentes coas seguintes unidades estratigráficas [Láminas 24-26]: 

• UENEI04028: tramo de muro de cachotería, cunha orientación N-S, unha 
lonxitude de 1.40 m e unha anchura de 60 cm que aparece por debaixo do 
parapeto e sobre o nivel de ocupación UENEI02032. Está formado por 
bloques de xisto e presenta restos de morteiro e un anaco de molusco nas 
xuntas. No extremo N aparecen dúas laxes planas que semellan estaren a 
unha cota inferior. 

• UENEI04027: depósito de 10 pedras de xisto (30 cm de longo) e pequeno 
tamaño (10 cm de longo), de forma aproximadamente circular, 80 cm de 
diámetro e un espesor duns 10 cm. As pedras aparecen misturadas cunha 
terra marrón areosa e pouco compactada, onde tamén hai restos de cinza. 
No interior do depósito aparecen pequenos anacos cerámicos. 

• UENEI04046: corte realizado na UENEI02032, situado ao carón, polo N, do 
muro de cachotería UENI04028. En pranta ten unha forma lixeiramente 
ovalada e o seu eixo maior presenta unha orientación E-W. Na boca mide 
22 cm (eixo E-W) por 17 cm (eixo N-S). No fondo ten 19 cm (eixo E-W) por 
15 cm (N-S). A súa profundidade máxima é de 5 cm. As paredes son 
bastantes rectas agás a N e maila E que presentan unha acusada 
inclinación. O fondo é lixeiramente cóncavo, cunha inclinación acusada 
cara ao S. Este burato estaba colmatado por un único depósito de recheo 
(UENEI04034) formado por terra negra, moi orgánica, e vén sendo a 
colmatación dunha estrutura vencellada á entrada, orixinariamente erguida 
en madeira. 

A entrada dá paso a un espazo no que se documentan toda unha serie de 
estruturas en negativo, principalmente foxas, algunhas delas asociadas a calzos de 
pedra vencellados a buratos de poste. Estas foxas foron practicadas no sustrato 
rochoso e nos remiten a un primeiro nivel de uso de todo espazo, con 
anterioridade ao erguemento do parapeto e coetáneas á construción dos foxos 
defensivos e a unha primeira empalizada de madeira. Pasamos a describir 
sinteticamente as unidades estratigráficas documentadas [Láminas 29-30]: 

• UENEI04029: estrutura de calzos de xisto de mediano tamaño fincadas 
verticalmente na UENEI02032, que aparecen na UR1322. Está formada por 
dúas pedras cunha orientación en pranta SW-NE. A ubicada máis ao N 
mide 17 cm longo por 4 de anchura e a máis meridional mide 12 cm por 10 
cm. O espazo abranguido por ámbalasdúas acada os 13 cm de longo. 
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• UENEI04042: corte realizado na UENEI02032, de forma circular. Na boca o 
diámetro é de 12 cm, o fondo mide aproximadamente 8 cm e a súa 
profundidade é de 11 cm. Tanto as paredes coma o fondo son lixeiramente 
cóncavas. No fondo do corte aparecen dúas pedras pequenas de xisto 
pegadas contra a parede E, que poderían ser dous calzos para suxeitar un 
poste de madeira. Este burato estaba recheo pola UENEI04030, un 
depósito de terra orgánica  negra con pequenos restos de carbón e un 
anaco informe de cerámica. 

• UENEI04043. corte realizado na UENEI02032, de forma ovalada, co seu 
eixo maior en dirección E-W. Presenta as seguintes medidas na boca: 30 
cm no eixo E-W, 21 cm no eixo N-S. No fondo mide 21 cm no eixo E-W e 20 
cm o eixo N-S. As paredes son bastante verticais, agás a oriental que 
presenta unha inclinación cara ao centro da base. O fondo é cóncavo. 
Acada unha profundidade de 8 cm. Este burato estaba recheo pola 
UENEI04031, un depósito de terra escura, de granulometría media e 
grande plasticidade no que se documentaron pequenos carbóns. 

• UENEI04044: corte praticado na UENEI02032, de forma circular, na boca 
mide 14 cm de diámetro e no fondo 10 cm, acadando unha profundidade 
máxima de 14 cm. As súas paredes aparecen levemente inclinadas cara ao 
S; o fondo do burato é concavo. Este burato de poste estaba recheo pola 
UENEI04032, depósito de terra de natureza orgánica, de granulometría e 
compactación media, no que se recolleron pequenos carbóns. 

• UENEI04045: corte realizado na UENEI02032, de forma ovalada en pranta, 
o seu eixo maior está orientado N-S. Na boca mide 23 cm (eixo N-S) por 16 
cm (eixo E-W). O fondo ten 15 cm no eixo N-S e 12 cm no eixo E-W. Acada 
unha profundidade de 8 cm. As súas paredes son bastante verticais, agás a 
setentrional que presenta unha certa inclinación cara ao centro da base. O 
fondo é cóncavo. Este burato de poste atopábase recheo pola 
UENEI04033, das mesmas características cós devanditos depósitos de 
recheo. 

• UENEI04048: corte de forma circular praticado na UENEI02032 que serviu 
de base para a construcción unha estrutura de combustión. Esta lareira 
estaba formada por dúas capas sucesivas. Ao primeiro depósito 
UENEI03015 que fora parcialmente escavado na campaña de 2005, 
séguelle estratigraficamente a UENEI04047, un depósito arxiloso, roxizo, 
fortemente compactado, de forma oval e cunhas dimensións de 60 cm (eixo 
E-W) por 50 cm (eixo N-S). 

• UENEI04038: depósito de recheo dun burato de poste formado por terra 
roxiza de natureza arxilosa, na que destaca a presenza de pegotes 
apelmazados do mesmo material. De forma circular en pranta ten unha 
lonxitude de 45 cm (eixo E-W), 40 cm (eixo N-S) e unha profundidade 
máxima de 16 cm. No seu interior documentouse un pequeno bordo e 
anacos de cerámicas de pastas negras, de pequeno tamaño. 
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• UENEI04039: corte praticado na UENEI02032 e no xabre, de forma oval en 
pranta, ten unha lonxitude de 1.43 cm (eixo E-W), unha anchura de 1.10 m 
(eixo N-S) e unha profundidade media de 40 cm. A parede S é vertical 
mentres que a N presenta unha suave inclinación cara á base, orixinalmente 
plana. Posteriormente, na metade W praticouse outro corte que desfixo a 
fisonomía orixinal desta foxa globular. Este segundo corte UENEI04040 
realizouse a 30 cm da cota do contorno superior do antedito corte. Presenta 
en pranta unha forma ovoide, cunha orientación NW-SE. Ten unha anchura 
de 90 cm (eixo E-W), unha lonxitude de 1.10 cm e unha profundidade de 70 
cm. A base, plana, está conformada polo xabre. No depósito de materia 
orgánica que colmata a foxa (UENEI04025) atopouse un anaco de 
cerámica púnica (PZNEI04/a001608) unha asa de óla Toralla e pequenos 
anacos de cerámica con decoración a base de cordóns, así como unha 
cantidade significativa de carbóns e algunha semente carbonizada. 

Este conxunto de estruturas praticadas no xabre, concentradas nas UR1422 e 
UR1423 e delimitadas por unha liña de afloramento de seixo de forma semicircular, 
fíxonos pensar nun primeiro momento na existenza dunha estructura habitacional 
erguida con materiais perecedoiros e da que restaba unha foxa de almacenaxe, 
unha lareira, uns cantos buratos de poste e un posible zócalo (que resultou ser de 
natureza xeolóxica e non antrópica). Non obstante, a escavación do nivel 
prerromano nas restantes UR, ao N e NW da área citada, forneceu novos datos 
para compredermos mellor todo ese espazo. A escavación das restantes UR 
conlevou a documentación doutras foxas escavadas no xabre, de semellantes 
características ao corte UENEI04039. Neste senso, podemos falar dun espazo de 
almacenamento definido polas seguintes estruturas escavadas no xabre: 

• UENEI04064: pozo escavado no xabre, entre as UR1520 e UR1420, cunha 
profundidade de 46 cm e un diámetro de 1.83 m. Atópase colmatado polo 
depósito UENEI04059, formado por pedras de pequeno tamaño. Acada 
unhas dimensións de 1.90 cm por 1.60 cm. As pedras aparecen misturadas 
cunha terra escura de natureza arxilosa, de alta compactación e 
granulometría media. 

• UENEI04065: ao carón da anterior, entre as UR 1521 e UR1520 atopouse 
esta foxa escavada no xabre, cunha profundidade de 53 cm e un diámetro 
de 2.30 cm. A foxa está colmatada por pedras de pequeno e mediano 
tamaño (UENEI04060). Cunha orientación N-S en pranta, este depósito ten 
unhas dimensións de 1.60 m (eixo N-S)  por 1.20 cm (eixo E-W). 

• UENEI04069: foxa globular ovoide documentada na UR 1621, por debaixo 
do conxunto de bloques UENEI04010 e rechea por un depósito 
UENEI04068, pouco compactado, de cor marrón escura e granulometría 
media, de forma ovoide e cunha orientación E-W. Ten unhas dimensións de 
2.05 m (eixo N-S), 2.30 m (eixo E-W) e unha profundidade de 50 cm. 
Documentáronse dous muíños naviformes e varios fragmentos de cerámica, 
e entre eles un bordo recto tipo Neixón (PZNEI04/a001651), un bordo 
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aristado (PZNEI04/a001652) e un bordo tipo Corredoiras 
(PZNEI04/a001653). 

• UENEI04063: corte escavado no xabre, que aparece ao carón do muro de 
contención do parapeto, entre as UR1523 e 1522. De forma ovalada en 
pranta, presenta unhas dimensións de 2.20 m (eixo NW-SE), 1.40 m 8NE-
SW) e 0.53 m de profundidade máxima. Ten dous tipos de parede 
diferenciadas: na metade N a parede baica cunha inclinación duns 60º 
mentres na metade E acada unha forma globular. Na base manténse a 
forma ovalada, tendo 1.20 m (eixo NW-SE) e 0.80 m no eixo NE-SW. Tanto 
aquí como na forma en pranta manténse a orientación NW-SE. O 
buzamento da base é SW-NE. Esta foxa atópase rechea polo depósito 
UENEI04056, de terra marrón escura bastante orgánica ao inicio pero que 
se vai facendo máis mineral a media que se afonda. De compactación e 
granulometría medias, aínda que abondan por todo o depósito gravas e 
cantos de tamaños que devalan entre 1 cm e 10 cm de lonxitude. Aparecen 
carbóns  e pegotes de arxila, probablemente procedentes dun revestimento 
interno das paredes. Recolléronse un 20 anacos de cerámica  e 2 anacos de 
muíños barquiformes (PZNEI04/b000245, PZNEI04/b000246). Destacan as 
cerámicas púnicas PZNEI04/a001618, PZNEI04/a001636 e 
PZNEI04/a001637. 

• UENEI04070: foxa globular escavada no xabre que se atopaba selada por 
un conxunto de grandes bloques de xisto. O primeiro depósito de recheo 
desta estrutura (UENEI04057) está formado por terra marrón clara, con 
pequenos seixos e xistos e numerosos pegotes de arxila moi compactada e 
de gran plasticidade. Colmata a parte superior da foxa, de forma 
semicircular, cunhas dimensións de 1.30 m (eixo N-S) e 1.40 (eixo E-W). 
Acada unha potencia máxima de 33 cm. Aparecen pequenos carbóns e 
pequenos anacos cerámicos. No extremo N o depósito exténdese 50 cm 
cubrindo un pequeno corte ovoide que creba o corte orixinal da foxa 
circular. Por debaixo aparece un segundo depósito UENEI04067 arxiloso 
de cor marrón clara, de grande plasticidade, granulometría fina, con 
pequenas pedras de xisto e algún seixo. Mide 1.90 m (eixo N-S) por 1.80 m 
(eixo E-W). O material arqueolóxico documentado no interior é basicamente 
cerámica indíxena, unha asa de xerra Toralla con acanaladura vertical 
(PZNEI04/a001656), unha asa de óla Toralla PZNEI04/a001655), un bordo 
tipo Cíes (PZNEI04/a001657), bordos aristados co labio pouco 
desenvolvido e panzas de cerámica lisa. Tamén se rexistrou unha man de 
moer de granito (PZNEI04/b00247). Estratigraficamente constátase que esta 
foxa foi cortada posteriormente por outra foxa (UENEI04071). 

• UENEI04071: foxa globular que corta a cara W da foxa UENEI04070. O 
primeiro depósito de recheo deste corte UENEI04058 está formado por 
terra orgánica escura, nalgunhas zonas case negra, con abundantes 
carbóns (especialmente na zona S) e pequeno cascallo misturado con 
terra. Tamén aparece con relativa abundancia material cerámico de filiación 
indíxena e varios fragmentos púnicos (PZNEI04/a001645), entre os que 
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destaca o bordo e o galbo dunha anforiña púnica (PZNEI04/a001619) así 
como un afiador (PZNEI04/b000243). Contra o extremo N da fosa neste 
depósito apareceu un pequeno botado de cunchas (30 x 20 cm) de ostra, 
mexilón e algún caramuxo (MU060829J02) con algún anaco óseo no 
interior e abundantes carbóns. Asociado a este botado atopáronse varios 
anacos de fondo de cerámica indíxena. A terra deste depósito presenta 
unha compactación e granulometría medias, dunha grande plasticidade, 
con abundantes pegotes de arxila, consecuencia do desprendimento dun 
posible revestimento interno das paredes internas da foxa feito con este 
material. Por debaixo deste nivel aparece outro depósito (UENEI04066) 
cunhas dimensións de 2.08 m (eixo N-S) e 1.36 m (eixo E-W) de terra 
marrón clara moi plástica e de compactación media. No seu interior 
recollemos cascallo miúdo fundamentalmente de xisto, e de pequenos 
seixos probablemente procedentes dunha veta anexa cortada pola propia 
foxa. Tamén se documentan abundantes carbóns esparexidos por todo o 
depósito. Aparecen numerosos anacos de cacharros cerámicos indíxenas 
lisos e un anaco de cerámica púnica (PZNEI04001670). 

Todas estas evidencias pemitennos desbota-la idea de que esta zona do 
recinto superior do Castro Grande servise de espazo habitacional na súa primeira 
época (século IV-III a. C.). Os materiais recollidos no interior das foxas presentan 
unha homoxeneidade total co documentado no interior dos foxos que cinguen a 
entrada SE, de aí que este acceso, o sistema defensivo e mailas foxas sexan 
coetáneas e resposten ao mesmo momento de uso. A cantidade das estruturas, as 
súas características morfolóxicas e disposición fálannos dunha área importante de 
almacenamento, probablemente de cereais (sementes, revestimento de arxila nas 
paredes, forma globular...) ao carón do acceso SE e fortemente protexidas polo 
sistema defensivo erguido para construir ese recinto superior. Contamos con 
numerosos paralelos deste tipo de estruturas ao carón de portas e parapetos, na 
segunda Idade do Ferro, en hillforts de Gales e Inglaterra e noutros xacementos 
ibéricos coetáneos da Península Ibérica. 

2.2.2. 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 02, o que nos permitiu documenta-la presenza de elementos fráxiles e 
pequenos da cultura material como esquirlas de metal e restos de microfauna. 

2.2.3. Consolidación 

Con vistas á campaña vindeira, a restauradora do equipo técnico elaborará un 
informe sobre as posibilidades arqueolóxicas do xacemento e maila súa 
rendibilización; 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 
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conservación das estruturas así como elaborar unha proposta de consolidación de 
todo ese espazo, para presentar ao público trala execución da campaña de 2007. 

2.2.4. 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. 

2.3. Analíticas complementarias 

Durante a intervención foron recollidas 6 mostras antracolóxicas, 3 mostras 
malacolóxicas, 3 mostras óseas, 1 mostra ictiolóxica e 2 mostras sedimentolóxicas 
(véxase Anexo 3: caixas 17 e 18). A partir dos traballos de sistematización e 
procesado básico levados a cabo parellamente ao desenvolvemento da 
escavación, realizáronse os seguintes procesos de análises e estudos 
complementarios. 

2.3.1. Mostras para C-14 

César Parcero Oubiña 

Xurxo M. Ayán Vila 

Selecionamos un conxunto amplo de mostras radiocarbónicas de entre aquelas 
que foron tomadas en contextos claros e con a  bondosa materia orgánica. Neste 
senso, tentaremos definir, fundamentalmente, os períodos nos que tiveron lugar as 
actividades construtivas do sistema defensivo, os procesos de amortización dos 
foxos e o uso das estruturas de almacenamento documentadas no sector 02. 
Deste xeito conseguiremos aborda-la cronoloxía da orixe e primeiras fases de 
ocupación do poboado ao longo da 2ª Idade do Ferro, e contrastar así a 
cronoloxía relativa fornecida polos materiais arqueolóxicos exhumados no contexto 
pechado do cuncheiro e mailo vertedoiro cerámico. 

As mostras selecionadas, recollidas no cadro que segue, enviáronse ao 
Laboratorio radiométrico da Universidade sueca de Uppsala, ao Instituto de 
Química Física Rocasolano (CSIC) de Madrid: 

 

Mostra Denominación Contexto Destino 

MU060824J01 Carbóns UENEI04025. Interior foxa. Carbono-14 

MU060829J04 Carbóns UENEI04058. Interior foxa. Carbono-14 

Táboa 1. Mostras da campaña 2006 seleccionadas para datacións radiométricas. 

MU060824J01 

Carbóns procedentes da UENEI04025, depósito de recheo dunha das foxas 
documentadas no interior do castro, no sector 02, concretamente na foxa 13. 
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MU060829J04 

Carbóns procedentes da UENEI04058, depósito de recheo dunha das foxas 
documentadas no interior do castro, no sector 02, concretamente na foxa 6. 

 
Código mostra Código 

datación 
Material Idade BP Intervalo de 

incerteza 

MU060824J01 Ua-34409 Carbón 2235 35 

MU060829J04 Ua-34410 Carbón 2110 35 

Código mostra Código 
datación 

sigma Cal BC  Prob. relativa 

MU060824J01 
           

Ua-34409   
           

1 379-352 0.256 

   295-229 0.659 

   220-211 0.085 

  2 389-339 0.267 

   329-204 0.733 

MU060829J04 
           

Ua-34410   
           

1 182-91 0.912 

   70-60 0.088 

  2 346-321 0.038 

   206-43 0.962 

Táboa 2. 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. 

Publicamos estas datas no artigo: Parcero Oubiña, C. y Ayán Vila, X. M. 2008. 
Datacións de C-14 do Castro Grande de Neixón. En Os Castros de Neixón II: 
331-40. Noia: Toxosoutos. 

2.3.2. Análise de restos malacolóxicos 

O equipo dirixido por Carlos Fernández Rodríguez da Universidade de León artífice 
do estudo integral das mostras malacolóxicas do Castro Grande de Neixón 
procedentes das campañas de 2004 e 2005, están ultimando a versión final do seu 
estudo sobre os rexistros novos documentados en 2006, e que aparecen recollidos 
na táboa seguinte: 

 

Mostra Denominación Contexto Destino 

MU060711J01 Depósito de cunchas Foxo 02 (UENEI04004) Malacoloxía 

MU060829J02 Cunchas UENEI04058. Interior foxa. Malacoloxía 

Táboa 3. Mostras da campaña de 2006 selecionadas para análises malacolóxicas. Campaña 2006. 
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Non puidemos incluír este estudo na presente Memoria Técnica pois aínda se 
topa en fase de elaboración, perante a rapidez esixida pola DXPC para depositar 
os materiais no CAB. 

2.3.3. Análises faunísticas 

O estudo dos restos óseos recuperados durante os traballos arqueolóxicos 
desenvoltos durante o ano 2004 no seo do foxo 01 (Fernández Rodríguez 2005) 
permitiu documenta-la presenza na parte de cuncheiro escavada de cinco 
especies de macromamíferos domésticos (considerando que tanto Ovis coma 
Capra poidan estaren presentes). Documentáronse dous exemplares de gando 
vacún (o grupo mellor representado na serie estudada, sendo tan só superado 
polos restos dun can), dúas pezas correspondentes a denticións de ovicápridos e 
restos dun suído macho, sen que se puidese identificar coa especie silvestre (Sus 
scrofa), e nove restos dun exemplar de Canis Familiaris que non parece ter sido 
consumido, como se constata de forma habitual con respecto a esta especie nos 
xacementos deste período do noroeste (Fernández Rodríguez 1996, 2003). 

Esta mostra complétase cos restos óseos exhumados en 2005 e cos restos 
atopados esta campaña de 2006 no interior do tramo de foxo 02 e nunha das foxas 
de almacenamento, e que foron estudados baixo a dirección do Prof. Dr. Carlos 
Fernández Rodríguez da Universidade de León. 

Como no caso precedente, non puidemos incluír este estudo na presente 
Memoria Técnica pois aínda se topa en fase de elaboración, perante a rapidez 
esixida pola DXPC para depositar os materiais no CAB. 

2.3.4. Análises antracolóxicas 

Nun principio ían ser realizadas por María Martín Seijo, especialista do 
Departamento de Historia I da Universidade de Santiago de Compostela. A falla de 
presuposto e os impagos acumulados polo Excmo. Concello de Boiro impediron 
realizar estes estudos. As mostras foron depositadas no CAB. 

2.3.5. Análises sedimentolóxicas 

Os restos do revestimento interno das paredes dalgunhas das foxas 
documentadas serán estudados polo equipo especialista en Edafoloxía dirixido 
polo Prof. Antonio Cortizas do Laboratorio de Paleoambiente, Paisaxe e Patrimonio 
da Universidade de Santiago de Compostela. A falla de presuposto e os impagos 
acumulados polo Excmo. Concello de Boiro impediron realizar estes estudos. As 
mostras foron depositadas no CAB. 

3. Actuación 3: Análises paleometalúrxicas 

3.1. Paleometalurxia do ferro 
Fernan Gómez Filgueiras 

(Profesor de Ciencias dos Materiais, Escola Politécnica de Ferrrol,  
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Universidade de A Coruña) 

 

Análises especiais teñen sido practicadas a escouras e outros rexistros, pola súa 
utilidade na interpretación arqueometalúrxica, fiabilidade e precisión de resultados: 
Difración de Raios X (DRX), Fluorescencia de Raios X (FRX), Analisador E.I.R. para 
Carbono, Xofre, etc..; os estudos das analíticas permiten afirma-la existenza de 
siderometalurxias locais en Galicia na Idade do Ferro con distinto grao evolutivo, 
con cadanseus rexistros arqueometalúrxicos. Os procesos paleometalúrxicos 
identificados deica hoxe, son semellantes aos do Noroeste peninsular e resto de 
Europa, malia algunhas singularidades. En resumo, documentamos dúas variantes 
diferentes dun único tipo de proceso metalúrxico e unha técnica de forxa particular 
[Lámina 31]. 

3.1.1. Procesos siderometalúrxicos deducidos dos rexistros 

 Método directo 

Empréganse fornos de cheminea que acadan temperaturas menos elevadas que 
no método indirecto; debido a iso obtéñense lingotes de ferro sinterizado en 
estado pastoso e escouras ácidas a base de faialita e wustita. Estas teñen un alto 
contido en óxidos de ferro, entre o 15 % e mailo 45 %, sendo escouras ácidas 
semipesadas, e pesadas (45 % a 80 %), cristalinas e algo magnéticas. Polo alto 
contido en óxidos de ferro o rendemento metalúrxico do proceso é inferior ao dos 
fornos de cuba. A súa evolución deu lugar, entre outros, ás forxas catalanas, pero 
non son os precursores dos actuais Altos Fornos. Téñense dúas variantes, en 
especial, segundo o acomodo das escouras: 

(a) Método directo sen sangrado de escouras 

Emprega un forno baixo, tipo cheminea, con tragante e entradas de tobeiras. É o 
tipo de forno máis antigo, empregado na metalurxia de ferro, o máis común na 
meirande parte dos xacementos indíxenas do Noroeste, antes e durante a 
romanización. Así, documéntanse no castro de Orellán nas Médulas (León), 
Campa Torres (Asturias), Fazouro (Lugo), O Peto (Vedra, A Coruña), e no presente 
estudo dos restos de escouras de O Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) 
con escouras semipesadas. 

Consiste na redución do mineral de ferro por medio do monóxido de carbono; 
o metal obtido non se funde, só as escouras compostas principalmente de faialita e 
wustita chegan a fundir. Ao final da tarefa metalúrxica quedará un nódulo de 
escoura no fondo do crisol e por riba de dito nódulo se terá formado unha lupia ou 
nódulo dun sinterizado de ferro metálico (con moi pouco carbono << 0.1 5 C) e 
que contén inclusión de escouras, fundente, mineral de ferro e carbón. Estas 
inclusións quecidas na fragua a estado plástico son eliminadas case totalmente 
por posteriores labores de forxa. 

(b) Método directo con sangrado de escouras 
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Introducido no Noroeste polo Imperio romano pero con precedentes nun castro 
prerromano recentemente escavado, por posible influencia mediterránea, é unha 
versión mellorada do anterior, capaz sobre todo dunha meirande produción de 
ferro e de meirande calidade. 

Untiliza un só forno baixo, tipo cheminea, normalmente de meirande altura cós 
anteriores, no que ademais das entradas de aire para as tobeiras, dispón dun 
tapón de arxila no lateral do crisol que permite face-lo sangrado das escouras nun 
momento dado, de maneira semellante aos fornos do método directo. Ditas 
escouras presentan a forma lenticular dunha escoura de sangrado, con alto 
contido en óxidos de ferro (60 % a 80 %), de semellante composición cás de tipo 
sen sangrado, é dicir, son escouras ácidas pesadas. Deste xeito, a lupia de ferro 
que se obtén pode ser maior e con menos inclusións. Abonda sobre todo nos 
Limes do Imperio romano. Rexistros correspondentes a esta técnica e consistentes 
en escouras típicas e que tivemos investigado son os de Santa Eulalia de Bóveda 
(Lugo) e A Pousada (Santiago de Compostela, A Coruña). 

Nestes fornos a situación moi baixa das tobeiras fornece unhas condicións 
oxidantes no fondo do forno, dando lugar a un tipo de escouras de alto contido en 
óxidos de ferro e sobre todo que non permite mante-lo leito de carbóns 
incandescente para carbura-lo ferro, debido ao cal non puido ter sido obtida 
fundición de ferro coma no caso dos fornos de cuba, senón un groso nódulo de 
ferro sinterizado, lupia, pobre en carbono, que en láminas previamente forxadas 
era posteriormente carburado superficialmente, cementadas, coa axuda de fraguas 
dispostas a tal efecto. 

Método indirecto 

Dispón dun forno principal, esencialmente un forno de cuba ou de taza que dispón 
dun crisol perfectamente definido, máis un forno complementario, o convertidor, 
onde se realizaba unha primitiva pudelaxe. A cuba estaba constituída por unha 
estrutura que forma un robusto crisol. Dispón o forno principal de entradas de aire 
ás tobeiras e de tapón de arxila para sangrados de escouras. Estas escouras 
antigas son ácidas e semicristalinas por estaren formadas esencialmente de faialita 
e hercinita e fases vítreas. Os baixos contidos en óxidos de ferro (de entre 7 % ao 
15 %) indica un proceso de alto rendemento de mineral. Este sistema deu orixe 
aos Altos Fornos actuais e ademais o forno secundario evolucionou cara á unha 
serie de convertidores de fundición en aceiro, coma os fornos de pudelaxe e os 
convertidores modernos. 

A instalación consistía na combinación de dous fornos. Un forno baixo 
metalúrxico (de cuba con crisol) adicado á metalúrxica de redución e fusión, con 
sangrado de escouras e obtención de lupia de fundición de sinterizados de ferro e 
un segundo forno (de crisol), adicado á refusión da fundición obtida no primeiro 
forno, para a súa conversión en aceiro mediante un labor antigo de pudelado, é 
dicir, un forno convertidor. Os precedentes deste artiluxio están xa en antigos 
labores metalúrxicos de cobre, ouro, etc.., realizados polos mesmos pobos que 
desenvolveron este método de siderometalurxia. Achádegos desta caste serían os 
fornos de Hüttenberg (Austria) (século V a. C.), China (século IV a. C., onde 
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ademais se facían xa obxectos de ferro colado con formas dos moldes de bronce), 
e outros de Francia e Gran Bretaña. É o método menos común nos rexistros 
prehistóricos. No noso entorno cómpre subliñar o xacemento de Santa Comba 
(Cobas, Ferrol, A Coruña) e achádegos do mesmo tipo no castro de Lobadiz 
(fornos e escouras) e no de Quintá (escouras), ámbolosdous cercanos ao castro 
de Santa Comba, estudados coas mesmas técnicas analíticas e nos que se 
identificaron as mesmas técnicas metalúrxicas (Gómez Filgueiras 2002). Até o de 
agora os achádegos correspondentes á mesma época e semellantes culturas no 
resto do noroeste peninsular non nos permitiron constatar iguais características, xa 
que os seus rexistros consisten en forno e escouras de ferro doutro tipo. As 
análises realizadas indican unha tecnoloxía diferente, a utilización do método 
directo de obtención de ferro, coas súas variantes. 

A clave do funcionamento do forno metalúrxico de Santa Comba vén sendo 
que por debaixo da liña de tobeiras, é dicir, no crisol do forno, atopábase un leito 
de carbón que se mantiña incandescente en combustión reductora, o que 
favorecía a carburación do ferro, que lle chegaba da zona de redución do mineral 
na cuba do forno. Esta carburación permitía obter unha fundición de ferro de parte 
da lupia. Actualmente temos un sinxelo forno de refundir que funciona baixo o 
mesmo principio, como é o cubilote e que serve para refundir fundición de ferro 
sen que se oxide e conleve a súa descarburación [Lámina 32, fig. 1]. A orixe deste 
labor metalúrxico atópase nos fornos de metalurxia do cobre prehistóricos que 
funcionaban con leito de carbón incandescente reductor. O cobre metálico que se 
ía formando quedaba por debaixo de dito leito de carbón vexetal incandescente 
que flota por enriba pola súa menor densidade e todo por debaixo da liña de 
tobeiras, evitándose deste xeito a oxidación do metal obtido. Isto aínda se facía no 
século XIX en pequenas metalurxias de cobre. 

Os Ártabros, consumados metalúrxicos, cunha grande experiencia da 
metalurxia do cobre e bronce, como xa indicaron os historiadores grecolatinos, 
especialmente Posidonio, aplicaron este saber á metalurxia do ferro cos resultados 
que xa coñecemos polos achádegos de Santa Comba e outros asentamentos 
veciños. 

3.1.2. Materias primas empregadas no proceso paleometalúrxico do ferro 
antigo 

 Os minerais 

Os minerais empregados eran óxidos e hidróxicos de ferro, principalmente 
contidos nos gossen como consecuencia da oxidación en húmedo (laterización), 
sobre pegmatitas alteradas ou dos xacementos de piritas de ferro, acontecido no 
Período Terciario [Lámina 32, fig. 2]. No seo destes gossen, sometidos a 
particulares condicións de temperatura e reacións metalúrxicas dentro do forno, a 
wustita e a alumina formadas combínanse orixinando hercinita que pasa ás 
escouras. A presencia de hercinita é pois un indicio de que o mineral empregado é 
un gossen e ademais como a temperatura de formación estable da hercinita é de 
1440 ºC a 1550 ºC, a súa presenza e cantidade indican que nestes fornos se teñen 
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acadado temperaturas nos vértices ante as tobeiras, nivel térmico propiciado por 
unha boa técnica de soplado nos foles e un consistente leito de carbón vexetal de 
calidade coma o de torgo. Estas lateritas son o Gossen (Gran Bretaña) e o 
Chapeau de Fêr (Francia) que son un conglomerado de: 

• Hidróxidos de ferro: Limonitas, Hematites Parda, Ocres: proporción de 
ferro no mineral puro de aproximadamente o 60 %; 2Fe3On2HO, de cor 
amarelenta ocre, moles e fáciles de reducir debido á súa macroestrutura 
porosa, sobre todo e especialmente as limonitas oolíticas. 

• Hidróxido de aluminio. 

• Nódulos de hematites e goetita: Hematites Vermella, olixisto, goetitas: 
proporción de ferro aproximada do 70 %; 2Fe3O, de cor roxiza a gris e 
negro, máis duras que a limonita e menos doadas de reducir por seren 
máis compactas. 

Este mineral, previamente desecado, era deshidratado no proceso metalúrxico 
dentro do forno. O motivo é que os minerais mollados forman no tragante capas 
espesas que dificultan o paso dos gases. Os minerais moi secos, penetrando por 
entre os carbóns, rebasan as cargas e van caír, non reducidos, no fondo do forno, 
sobre todo se son demasiado finos; estas circunstancias son unha das causas da 
elevación do contido de wustita nas escouras. A distribución resultante dará cos 
máis grosos cara ás paredes do forno e os máis finos cara ao interior; deste xeito 
acádase unha marcha máis regular do forno. En Gran Bretaña está constatado que 
se tería empregado o chamado ferro dos pantanos, unha variedade de limonita que 
ademais tamén presenta certa cantidade de fósforo e potasio, con características 
semellantes aos minerais explotados na Idade do Ferro en Galicia. 

O fósforo presente nestes minerais provoca unha diminución da temperatura 
de fusión da fundición de ferro, puidendo diminui-la temperatura de fusión case – 
Δ(200) ºC, circunstancia que posiblemente propiciou o descubrimento nalgunhas 
localidades da fusión do ferro carburado, fundición de ferro, como indican recentes 
descubrimentos arqueolóxicos e documentais en Europa entre o século VI a. C. e I 
d. C. (Esparta, Noricum, Britania, Artabri) e China no século IV a. C. (Liuhe, 
Jiangsu, época dos Reinos Combatentes). Pero o ferro fosforoso máis duro é máis 
crebadizo, cuestión que determinou que naqueles tempos as fundicións europeas 
non prosperasen. En China unha posible correción con máis fundente de sílice e 
unha mellor técnica de foles propiciou a obtención maleable menos crebadiza e iso 
determinou a súa utilidade directa na fabricación de pezas fundidas como as 
atopadas en dito contexto chinés. 

O combustible 

O carbón empregado no proceso metalúrxico dentro do forno, provén da tostación 
de madeiras duras, principalmente do torgo, que é a raigame e tronco da uceira 
(brezo blanco) aínda empregado nas fraguas locais até mediados do século XX, 
nas que era obtido en carboneiras especiais para carbón de torgo, feitas nos 
mesmos bosques. Este carbón de madeira é lixeiro e de consistencia porosa pero 
ten a vantaxe de que é menos friable que outros carbóns vexetais, de bastante 
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pureza e practicamente exento de xofre e apropiado para procesos de forxa e 
metalúrxicos. 

A función como combustible consiste en fornece-la calor necesaria para a 
marcha do proceso metalúrxico, como en deshidrata-los minerais e a fusión dos 
materiais para as reacións complementarias e separación dos produtos obtidos, as 
escouras e mailo ferro. A función principal é como reductor indirecto, neste caso 
esencialmente en forma de monóxido de carbono, sobre os óxidos de ferro 
principalmente, transformándoos a ferro metálico. Isto constitúe a chave de 
procedementos metalúrxicos antigos. O carbón vexetal tamén protexe ao metal, 
que se forma no crisol do forno, da oxidación. 

O comburente 

O osíxeno necesario para a combustión do carbón e maila oxidación das 
impurezas provén do aire xifrado ao forno por medio de foles, descargando aire a 
presión no forno por medio dunhas canas posiblemente de cobre (atopáronse 
restos encapsulados en trozos de escouras) que a xeito de lanzas remataban 
esvarando dentro dunhas pezas de cerámica tubular, as tobeiras. Inxectaban deste 
xeito aire cara adentro do forno onde se situaba o carbón, o mineral e o fundente. 
Na zona de tobeiras era precisamente onde se acadaban altas temperaturas. 

O fundente 

O fundente empregado era area silícea extraída de leitos de río ou de praias. A 
función da area de sílice era formar unha escoura, esencialmente faialita, fusible e 
relativamente fluída dentro do forno que facilitaba a oxidación das impurezas, a 
través do óxido terroso, OFe, e maila eliminación da ganga do mineral de ferro en 
forma de silicatos e óxidos complexos. 

As escouras silicatadas terrosas orixinadas, escouras ácidas, rematan 
compoñéndose de sílice e un óxido complexo de ferro, a faialita, cunha 
temperatura M.P. de 1270 ºC, e ademais dependendo principalmente da 
temperatura acadada e do mineral empregado, óxidos complexos de tipo espínela 
como hercinita, material vítreo e inclusións primarias e secundarias dos materias 
procesados. A cristalinidade depende da cantidade de óxidos de ferro, Sílice e da 
velocidade do enfriamento. As escouras ácidas pesadas dos métodos directos 
como as do castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra) teñen máis wustita, OFe, 
e magnetita, OFeO3FE2 máis que nas escouras lixeiras do método indirecto, xa que 
neste caso hai máis espínelas e fases vítreas. Pola contra, no caso do Castro 
Grande de Neixón as escouras son intermedias, é dicir, semipesadas. 

Neste caso, o fósforo, o calcio e mailo potasio proveñen esencialmente dos 
minerais da zona, pero o carbón de madeira fornece unha significativa porción de 
potasio e tamén de calcio. 

 

O proceso metalúrxico do Forno Baixo, semella que era principalmente o de 
redución do mineral e ferro polo monóxido de carbono. Este gas arde con chama 
dun azul intenso cando a proporción é como mínimo do 13 %, circunstancia que 
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se acadaba no tragante do forno, xa que cando as condicións eran as idóneas 
para a redución do mineral de ferro se acadaba a concentración suficiente deste 
gas con cerca dun 28 % no tragante do forno, axeitada para a boa marcha do 
proceso. Nestas condicións díse que o forno funciona afogado, é dicir, en proceso 
reductor; ademais así o seu quecemento é mái regular e estable eas condicións no 
forno son máis controlables. A temperatura dos gases no tragante acadaba e se 
mantiña arredor de 600 ºC, datos xustificados por experimentos realizados con 
réplicas por diversos Institutos de Investigación. 

O control do proceso era visual, pola cor azul da chama do monóxido de 
carbono no tragante e deste xeito sabían que o forno funcionaba en óptimas 
condicións, detalle que se podería detectar claramente traballando de noite. 

3.1.3. Rexistros paleometalúrxicos do Castro Grande de Neixón 

Mostras analisadas2 

 

CÓDIGO SECTOR UR UE OBSERVACIÓNS 

PZNEI03/h000002 02 1625 056 Rasqueta de ferro 

PZNEI03/q000001 02 1225 034 Escoura de ferro 

PZNEI03/q000002 02 1525 052 4 fragmentos de escoura de ferro 

Táboa 4. Rexistros paleometalúrxicos analisados. Campaña 2005 

Elementos e compostos detectados nas analíticas 

Da composición cuali-cuantitativa de elementos químicos detectamos dous grupos 
de elementos [Lámina 33]: 

• Un grupo constituído por aqueles elementos procedentes do tipo de 
fundente empregado, neste caso de area silícea, esencialmente composta 
de sílice. 

• Un grupo constitutído por aqueles elementos provenientes do mineral, con 
alto contido de limonita tipo Gossen, Chapeau de Fêr, á que acompañan 
dende a súa orixe, paraxénese, conxuntamente o Al, xa que a sílice e o 
xofre se perden por laterización. De aquí temos Fe, Al, P, K, Ca, As 
acompañados de pequenas cantidades de Ni, Co, Cu, Zn, S, Ti, Ag e Au. O 
Al e mailo As, xunto a compostos orixinados no proceso metalúrxico 
especialmente a hercinita, indican precisamente que se ten utilizado 
Gossen. 

• O carbón vexetal empregado fornece cantidades pouco significativas dos 
elementos atopados, agás no caso do carbono e mailo potasio e ás veces 
de calcio. Cómpre subliña-lo aporte da cantidade de potasio polo emprego 

                                                 
2 Analíticas non agresivas levadas a cabo polo Departamento de Calidade de Navantia (Ferrol, A Coruña). 
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de carbón vexetal. A cantidade de carbón nas escouras é un índice inverso 
da carburación do ferro que se obtén. 

• A relativa alta proporción do fósforo está causada esencialmente pola orixe 
local do mineral de ferro. Aínda que a éste se lle podería engadir 
testemuñalmente o fósforo e mailo calcio proveniente de rituais propicitairos 
do inicio da fusión no forno, xa que fornecendo ósos facilitaban a formación 
de escouras máis fusibles, detectables nos estudos. 

• A razón que tiñan en empregaren area silícea, en proporcións axeitadas, era 
o acadaren, as temperturas factibles para aqueles fornos, a separación da 
ganga do mineral de ferro no forno, mediante a formación de escouras 
ácidas de monosilicatos complexos, que eran fusibles nun amplo intervalo 
de temperaturas, disolvían a alúmina e fluían con facilidade, aínda que con 
elas se perde unha porcentaxe do ferro do mineral en forma de compostos 
coma a hercinita e sobre todo de faialita con wustita e magnetita. A faialaita 
indica co seu contido en óxidos de ferro o rendemento do procedemento, 
cuestión que se melloraba ao reciclaren parte das escouras, como se ten 
constatado no resto de Europa esencialmente na Galia, facilitando por outra 
parte o inicio da fusión. 

A fluidez destas escouras ácidas antigas facilitaba, ademais dos procesos 
físico-químicos, a circulación dos gases que interviñan no proceso metalúrxico e 
por iso o bo funcionamento metalúrxico dos fornos. Dito forno funcionaba en 
condicións reductoras, é dicir, afogado, como nalgúns fornos de fabricación da 
cerámica escura castrexa, un indicio de que traballaban na mesma condición aínda 
que non eran iguais estruturalmente. Deste xeito tiñan un funcionamento máis 
regular e controlable; en condicións reductoras semellantes tamén funcionaban os 
fornos metalúrxicos para o cobre e mailo estaño, aínda que estruturalmente tiñan 
diferencias cós de ferro. 

 

  SO3 CuO MnO ZnO ZrO2 NiO Rb2O Cl SrO 

MOSTRA Nº 

S.X.X.IN. 

% % % % % % % % % 

Q001 2006/14947 0,103 0,101 0,079 0,034 0,0214 0,0109 - - - 

 D. Típica 0,005 0,007 0,001 0,010 0,0021 0,0015    

Q002 2006/14948 0,114 0,090 0,090 0,039 0.0111 - - - 0,0279 

 D. Típica 0,003 0,001 0,002 0,001 0,0017    0,0012 

Táboa 5. FRX (A perda por calicinación das mostras a 975 ºC é positiva, debido á oxidación do ferro e 

non foi considerada. Os valores representan a media e a desviación típica de dúas réplicas). 

Mostra Nº S.A.I. Peso (mg) % C 

Q003 2006/10057 2,370 0,13 

Q001 2006/10058 2,337 0,30 

Q002 2006/10059 2,709 0,07 
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Táboa 6. Análise de carbono. (O patrón empregado foi sulfanilamida). 

A rasqueta de ferro (PZNEI03/h000002) 

Preséntase coma un útil multifuncional pero que debido á súa constitución e forxa 
podería servir para a extración de mexillón ou para labores de esfolado de peles. 
Un estudo das marcas de uso indicaría a súa posible función. Aquí imos referirnos 
unicamente ao seu estudo metalotécnico. 

(c) Análise radiográfica 

As radiografías que se obtiveron amosan unha conformación por un proceso de 
forxa de dúas pezas de ferro ensambladas por soldadura de forxa na que a peza 
da zona de enmangue solapa á peza que porta o fío [Lámina 36]. Obsérvase a 
fisura da unión de ámabalasdúas pezas e do enmangue, éste incluso perceptible a 
simple vista na peza e nas fotos normais. Tamén é perceptible na peza do fío o 
degolamento por forxa, que está dentro do enmangue da outra peza. Asemade 
documéntanse restos de escoura debido ao fundente empregado na soldadura de 
forxa entre ámbalasdúas pezas. 

(d) Análise metalográfica 

A técnica empregada ten sido a de réplicas metalográficas aplicadas en zonas 
determinadas pola súa especial situación, en concordancia polo indicado nas 
radiografías e tests de durezas HRC (como queda exposto nas gráficas e 
fotografías) e que forman unha franxa en T ao longo da peza dende o fío ao 
enmangue. Destas analíticas deducimos as seguintes consecuencias [Láminas 34 
e 35]. 

En primeiro lugar que as dúas pezas se diferencian polo tamaño de gran 
cristalino dos ferros, que é mais fino na peza de fío onde se observa unha 
meirande presencia de carburo de ferro nodular precipitado por transformación da 
martensita, con ausencia de perlita, consecuencia de ter un máis alto contido en 
carbono, por ter sido cementado e logo templada. Ao ser forxada varias veces para 
reface-lo fío deteriorado polo uso, perdeuse por recristalización unha parte 
importante da fibra de forxa así como aparición de descarburación. A ausencia de 
martensita polo temple é debida á natureza metasteble de dita fase, que en pezas 
de ferro tan antigas se transforma a carburo de ferro precipitado nodular e ferrita. O 
tamaño de gran fino no fío obedece a unha meirande cantidade de carbono que 
orixina unha maior nucleación, asemade propiciada polo martilleo de forxa a 
temperaturas de recristalización da ferrita, técnica tradicional dos ferreiros 
empregada aínda hoxendía, para afina-lo gran. 

Da proporción de carburo de ferro presente nas réplicas metalográficas sobre 
unha fase ferrítica dedúcese que é un ferro cun contido en carbono equivalente a 
un aceiro hipoeutectoide do 0.45 % de carbono aproximadamente, polo tanto 
templable. A súa fabricación partiu dun ferro de baixo contido en carbono obtido 
en forno metalúrxico, posteriormente forxado e cementado, para aumenta-la súa 
dureza por temple, para posuír un fío resistente na peza. 
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No tocante á parte do enmangue, tanto as durezas como as réplicas 
metalográficas indican que esta parte da peza está constitída por un ferro antigo 
equivalente a un aceiro hipoetectoide de arredor do 0.28 % de carbono. Nas 
réplicas metalográficas obsérvanse algúns nódulos de carburo de ferro precipitado 
da transformación da martensita e colonias de perlita en xeneratrices de bordos de 
gran groso de matriz ferrítica; o gran cristalino groso presenta algunha orientación 
fibrosa de forxa. A cantidade de carburo de ferro diminúe cara á zona de ensamble 
coa peza do fío, debido á descarburación no proceso de soldadura de forxa e a 
que ésta se realiza a temperaturas elevadas, a temperatura do roxo branco, 
superiores á da forxa normal. Isto facilita a actividade do osíxeno intersticial 
oxidando o carbono intracristalino a monóxido de carbono que é segregado en 
forma de gas, circunstancia que explica a distribución de fases e constituíntes 
observados. 

No proceso de temple levouse a cabo unha calda parcial intensiva 
abranguendo principalmente a zona de fío para enfriar rapidamente en auga dita 
zona e logo máis lenemente o resto da peza. Como a composición en carbono 
varía segundo o anteriormente exposto teremos que o ferro do fío adquire temple e 
a peza de enmangue non, porque a súa cantidade de carbono non é suficiente 
para que con enfriamento moderado se forme suficiente cantidade de martensita 
para que se poida considerar que a peza estivo templada. 

Coa distribución anteriormente comentada de fases, temos tres zonas 
diferenciadas, que son a zona de enmangue, a de ensamble por soldadura de 
forxa e a zona de fío, presentando cada unha aptitudes de adquisición de temple, 
tecnicamente caracterizadas por tres curvas de Bain diferentes que nos indican 
meirande zona de aptitude para temple para a zona de fío. Evidencia este punto o 
desprazamento das súas curvas de transformación. A zona de ensamble, pola 
contra, presenta as condicións menos favorables para temple pola súa 
descarburación, o seu grosor, o seu menor gradiente de enfriamento e as súas 
características metalográficas. 

Como diciamos anteriormente, a caracterización técnica e funcional desta 
rasqueta está en concordancia co seu proceso de fabricación. Os dous tipos de 
ferro que a conforman teñen unha orixe común no mesmo forno metalúrxico e 
afinamento por forxa, pero a peza do enmangue posteriormente só foi sometida a 
forxa de conformado e ensamble e a peza para o fío foi sometida posteriormente 
ao labor metalúrxico, de obtención e afinamento, a un proceso de forxa de 
conformado da barra, cementación e forxa de ensamble e conformado de fío. O 
emprego do ferro menos carburado para a peza de enmangue facilitou o seu 
forxado e soldadura coa peza do fío. A caracterización da peza de enmangue está 
en concordancia co tipo de escouras caracterizadas como paleosiderúrxicas 
semipesadas procedentes do mesmo contexto estratigráfico e cronolóxico. 

3.1.4. Caracterización da paleosiderurxia do Castro Grande 

As mostras analisadas permiten inseri-la paleosideruxia do Castro Grande de 
Neixón nunha etapa evolutiva da sideruxia nos primitivos fornos, dende os de tipo 
cheminea sen sangrado de escouras aos de tipo cuba con sangrado de escouras. 
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Dado que as escouras e a rasqueta de ferro son até agora os únicos rexistros 
metalúrxicos atopados e estudados deste xacemento non podemos aventurar máis 
porque o Corpus de rexistros é todavía limitado para determinarmos meirandes 
alcances interpretativos. Malia diso podemos reseñar algunhas consecuencias 
importantes. 

No caso do Castro Grande de Neixón o tipo de escouras identificadas 
metalurxicamente a partir dos datos das analíticas defínense como escouras 
semipesadas (polo seu contido medio de wustita), sendo un subproduto dunha 
Paleometalurxia de ferro prehistórico local. A razón deste avance cualitativo nestas 
escouras pode deberse a que comezaban a emprega-la técnica dun leito de 
carbón en estado de incandescencia reductora situado no crisol do forno, co que 
se melloraba o nivel de redución do mineral de ferro debido a unha concentración 
maior de monóxido de carbono presente dentro do forno. Esta circunstancia era 
propiciada pola actividade do citado leito de carbón, que tamén melloraba, por 
unha banda, a lupia de ferro obtida e, por outra banda, facilitaba a posibilidade 
dunha carburación incipiente da lupia, obténdose un ferro con máis contido en 
carbono (como se observa no enmangue da rasqueta de ferro analisada). 

Esta técnica esixe un consumo maior de carbón vexetal e de mellor calidade, 
cuestión esta que se pode valorar polas características e maila abundancia relativa 
do torgo nos montes naquela época, como así foi até tempos relativamente 
recentes en que era o tipo de carbón vexetal preferido polos artesáns metalúrxicos 
e ferreiros tradicionais do Norde de Galicia. En liña co anteriormente exposto 
concorda a manufactura do raspador de ferro antigo atopado no mesmo 
xacemento e do que se fixo un estudo específico, baseado na análise radiográfica 
e metalográfica. 

3.2. Paleometalurxia do bronce 

No tocante aos restos de bronce atopados na campaña 2005, levouse a cabo a 
análise metalográfica do exemplar de fíbula de longo travesâo sem espira 
PZNEI03/j000004 que apareceu nun contexto estratigráfico definido (cuncheiro no 
interior do foxo 01) e en perfecto estado de conservación. Esta peza resposta ás 
características formais definitorias deste tipo de fíbula (Fariña Busto, 1979: 30): 

• Cabeza formando un aro fechado, que encaixa nun entrante do travesaño. 

• Eixo independente que atravesa a cabeza da fíbula e o travesaño. 

• Travesaño fusiforme, de seción circular, formado por dúas pezas enlazadas 
deixando nun encaixe axustado á cabeza do arco. 

• Agulla de charnela soldada fixada no travesaño por baixo do elemento de 
unión das partes laterais do travesaño. 

• Pé desenvolto, ancho e firme, con goteira lateral. 

• Apéndice caudal ergueito, firme e rematado maiormente nun botón 
troncocónico a semellanza do remate de determinados torques (Fariña 
1979: 45-6). 
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As fíbulas de longo travesâo sem espira –segundo o modelo definido por J. 
Fortes (1905: 22)- son consideradas coma unha produción típica das comunidades 
castrexas do NW na 2ª Idade do Ferro, derivada de tipos precedentes e influencias 
externas, cun desenvolvemento entre os séculos III-I a. C. (Fariña Busto 1979). 
Aparece en numerosos castros litorais de Galicia, como Santa Trega (Carballo 
1989: 15, fig. 6), Toralla (Comesaña e Cué 1996-1997: 140-2), Montealegre (Losada 
Diéguez 1946: 101-106, lám. XXII d) ou Alobre (Bouza Brey 1957: 83-4) sendo os 
exemplares documentados no castro de Borneiro (Romero Masiá 1992: 151-8, figs. 
9-10) os paralelos máis cercanos, tipoloxica e xeograficamente, á peza do Castro 
Grande de Neixón.  

A análise metalográfica efectuada a un fragmento de arco deste tipo de fíbula 
en Borneiro (Romero Masiá 1992: 134, n.p. 11) amosa a utilización dun bronce 
ternario con moita carga de estaño e chumbo. Loxicamente non podemos 
extrapolar este dato ás outras pezas de Borneiro nin doutros xacementos como 
Castro Grande, pero si que nos sirve de referente sobre a tecnoloxía empregada 
polos artesáns destes poboados. Por outra banda, este tipo de fíbula é o máis 
representado no castro de Borneiro, o que nos podería falar dunha tradición local 
que pudiera ser compartida polas poboacións castrexas do NW de Galicia. 

A aparición desta peza no Castro Grande podía, xa que logo, aportar datos 
para axusta-la cronoloxía deste tipo de fíbula, xa que se documenta nun depósito 
pechado, con materiais de importación e cerámicas púnicas de engobe vermello, 
como así acontece tamén noutros castros como Toralla ou Fozara (Cortegoso e 
Viñas 1996-1997: 142), onde aparecen asociadas incluso a colgantes 
atrompetados e arriñonados, polo que se pode retrotrae-la súa cronoloxía a un 
século IV a. C, posibilidade que xa apuntara F. Fariña (1979: 48) e que a peza do 
Castro Grande semellar corroborar. 

Neste senso, a fíbula foi sometida á análise –non agresiva- de dúas mostras 
puntuais polo Servizo Xeral de Microscopía Electrónica da Universidade de 
Santiago de Compostela empregando tecnoloxía SEM (scanning electron 
microscopy). Os resultados da analítica, de carácter cuantitativo, amosa a 
utilización para a fabricación da peza, dunha aleación ternaria na que predomina o 
estaño sobre o cobre e na que aparece unha cantidade significativa de chumbo 
[Lámina 37]. 

4. Actuación 4: Microtoponima e evolución da paisaxe 
cultural 

Dende o inicio do proxecto en 2003 contemplamos coma unha das liñas de 
actuación inledubibles a sistematización da microtoponimia non só da Punta de 
Neixón senón tamén a escala local, no contexto da parroquia de S. Vicente de 
Cespón. Na campaña deste ano 2006 encetámo-la investigación das fontes 
documentais históricas dispoñibles para tentar obter unha imaxe clara da evolución 
da ocupación e explotación do espazo obxecto de estudo. Neste senso, contamos 
coa colaboración de Xosé Manoel Sánchez Sánchez, técnico medievalista da 
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Biblioteca-Arquivo da Catedral de Santiago, quen levou a cabo un estudo integral 
de documentación baixomedieval referida á zona. 

En segundo lugar, puidemos contactar coa familia propietaria da Casa do 
Priorato, edificio que foi sé do priorato de Sar, dependente de San Xusto de 
Toxosoutos e do mosteiro bernardo de Sobrado dos Monxes3. Os donos da casa 
permitíronnos consulta-la documentación existente referida á época conventual e 
que formou parte da propiedade mercada por un dos devanceiros da familia. Neste 
arquivo, composto sobre todo por foros, permutas e cobro de rendas, aparecen 
continuas referencias a microtopónimos da parroquia, nomedamente terras de 
cultivo. Nunha segunda fase de traballo agardamos consulta-lo Catastro de 
Ensenada para completar esta visión sobre a apropiación do espazo da parroquia 
en época moderna. 

4.1. S. Vicente de Cespón e os Castros de Neixón na Idade Media (ss. 
XIII-XV): unha análise histórica da toponimia arqueolóxica 

 

Xosé Manoel Sánchez Sánchez 

(Técnico medievalista do  

Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago) 

 

O devir histórico dos castros de Neixón non remata na Idade Antiga. A axitación do 
mercadeo cos fenicios, a algarabía do poboamento e o devir da vida cotiá deron 
paso a unha funcionalidade moito máis silenciosa, moito máis agochada, pero 
que, cos lentes axeitados, seremos capaces de ler. O home medieval, viaxeiro, en 
contra dos tópicos, ese homo viator, toma coma puntos de referencia na paisaxe 
elementos que, hoxendía, integran o denominado rexistro arqueolóxico. 

E tal é o caso dos castros de Neixón e dos diversos xacementos situados na 
zona de San Vicente de Cespón: marcas mentais perfectamente asumidas polo 
habitante medieval do entorno e plasmadas nos textos. Unhas testemuñas que, 
hoxendía, nos permiten le-la paisaxe medieval dunha maneira completamente 
diferente, máis achegada á propia visión medieval. 

                                                 
3 Hay una CASA priorato con su capilla que pertenecia á los exmonges Bernardos y dependiente del 
extinguido monasterio de Sobrado, en donde vivia un monge para cobrar las rentas (Madoz 1986 [1845]: 
312). Fue priorato de los monjes Bernardos del monasterio de Sobrado, conservándose la casa y capilla 
donse se recaudaban las rentas (Carré 1980: 548).  
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4.1.1.(Unha Nova) Metodoloxía e Introdución4: 

As primeiras referencias documentais localizadas no conxunto de fontes 
consultado datan do século XII, cunha primeira referencia na Historia 
Compostelana, a pesares de que unha análise que tome a toponimia arqueolóxica 
coma fonte verá incrementado sensiblemente o volume de información cara aos 
séculos XIV-XV, con documentos nos que non só se refiren determinadas 
localizacións senón que se delimitan espazos. 

É por isto polo que a nosa análise, sen abandoa-las consideracións previas 
plenomedievais, fai especial fincapé na baixa Idade Media. 

Ermelindo Portela sinalara xa, na súa análise encol da rexión do bispado 
tudense, o vencellamento, no mundo medieval, entre a paisaxe e a actividade 
social, por medio da ordenación do espazo aproveitable, así como a modificación 
que tal actividade implica na propia paisaxe agraria medieval, coa consecuente 
humanización da mesma, cara aos séculos XII e XIII (Portela Silva, 1976: 43, 163). 
Neste estudo o autor emprega xa referencias documentais para delimitar e analisa-
la paisaxe, aínda que sen vencellalo ao RA existente, vencellamento lonxe do 
sentido da investigación. Recentemente, facía fincapé na insuficiencia da mera 
observación da paisaxe e na necesidade de lectura do mesmo, baleirando sobre el 
o material das fontes escritas, dando conta da actividade social no espazo (Portela 
Silva, 2006). Son premisas, todas elas, que fundamentan tamén, 
epistemoloxicamente, a presente aportación. 

Acadaremos, así, ir máis aló da cultura material e análise de estruturas, 
ampliando o obxeto de estudo non só aos propios obxetos tanxíbeis. Non nos 
achegaremos á vida cotiá, como tal, pero si á percepción do cotián, e 
especialmente do RA pretérito integrado na paisaxe cotiá do individuo medieval, 
mantendo en boa medida o obxectivo de recomposición da paisaxe antropizada, 
xa proposta por Manuel Xusto e José M. Eguileta, e a interación do home medieval 
co medio natural e coas pegadas das poboacións pretéritas (Xusto Rodríguez, 
1994: 281). 

Pretendemos ofrecer unha vía de achegamento mais ou menos sistemático á 
realidade e percepción do RA na sociedade medieval, por medio das referencias 
documentais combinadas coa análise do propio rexistro; unha percepción que, 
nas fontes escritas, aparece unicamente esbozado.  

A nosa fonte última, a que verdadeiramente subxace tra-los pergameos e 
documentos, que, mudas testemuñas, recuperan agora a súa atronadora voz, non 
é outra que esa semantización do espazo á que xa facían referencia Xurxo Ayán e 

                                                 
4 Siglas: 

ACS Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago 
HC Historia Compostelana (ed. Falque) 
LN Libro de notas do notario de Postmarcos e Rianxo, Álvaro Pérez (ed. Tato Plaza) 
TT Tumbo de Toxosoutos (ed. Pérez Rodríguez) 
TV Tumbo Vermello de don Lope de Mendoza (ed. Rodríguez González) 
RA Rexistro Arqueolóxico 
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Álvaro Arizaga (2005: 292). Unha semantización que, xa na Idade Media, 
entrecruza o que será o noso rexistro arqueolóxico, os vestixios da acción humana 
anterior, coa percepción da paisaxe por parte do individuo, dando como resultado 
unha serie de referencias documentais que nos permitirán reconstruír parcialmente 
tal percepción. Recollemos e empregamos na nosa metodoloxía, dende este punto 
de vista, dúas das ferramentas xa formuladas por Xurxo Ayán na análise que realiza 
encol da freguesía de San Pedro de Cereixa: o nivel micro; e o emprego da 
descrición densa para maximiza-la información (Ayán Vila, 2005: 119-21). 

Entronca, tal concepto, coa socialización da natureza, entre outros factores, 
polo desenvolvemento de obras xerais, coma o desenvolvemento das redes de 
camiños (Criado Boado, 1993: 23). Conceptos xerais que podemos igualmente 
aplicar á investigación medieval. 

O aproveitamento das fontes escritas medievais para a interpretación do RA é 
unha das grandes e moitas asignaturas pendentes na arqueoloxía medieval do 
século XXI5. Dentro da abundante tipoloxía documental medieval existen unha serie 
de tipos concretos que atesouran entre as súas liñas unha moi valiosa información, 
se a cruzamos co posicionamento sobre fotografías aéreas e posterior 
confirmación co traballo de campo. Diplomaticamente constitúen tipos 
perfectamente analizados e determinadas as súas partes integrantes. Referímonos 
a aquelas actiones documentais relacionadas co intercambio de propiedades; 
contariamos con: foros, vendas, compra-vendas e intercambios. Todos eles 
implican un troco no dominio útil –que non na propiedade– dun determinado 
conxunto ou entidade de terras e bens inmóbeis. Non faremos aquí unha 
disertación encol de tales fontes morfoloxicamente nin da súa evolución, xa que 
non é ese o noso obxectivo; para tal fin contamos con obras de referencia coma a 
de Mª Luz Ríos Rodríguez (Ríos, 1993: 39-46). 

En toda esta documentación, buscando asegurar a maior definición posible 
nas transacións, os protagonistas delimitan, en maior ou menor medida, as 
propiedades que son obxecto da actio. Éstas poden ir dende circunscricións de 
maior entidade, coma coutos, casais ou heredades, ata outras menores, coma 
viñas. En calquera dos casos as delimitacións ofrecen, ademais do topónimo 
principal, unha serie de microtopónimos e a súa relación co entorno; é dicir, cos 
accidentes naturais –ríos, praias, montes, etc.– e cos elementos do RA. Desta 
forma, como veremos, alúdese a castros, mámoas ou calzadas. Igualmente 
contaremos con referencias á rede viaria do entorno, así como a lindes doutras 
propiedades. 

                                                 
5 Manuel Xusto e José Mª Eguileta xa salientaban a importancia do baleirado documental e das coleccións 
diplomáticas relativas ao espazo físico obxecto de estudo coma un primeiro paso de achegamento na 
investigación arqueolóxica medieval, así como a consideración da mocrotoponimia (Xusto Rodríguez 1994: 
283). Contamos con outras referencias de aproximación metodolóxica, coma a de James D’Emilio, que 
formula tamén a necesidade de entrecruza-la toponimia coa análise arqueolóxica e coa histórica, no seu 
caso aplicado á conformación da rede parroquial medieval (D’Emilio 1996: 38), aínda que orienta o seu 
estudo cun punto de vista puramente histórico. 
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Todo este conxunto, xa non só de microtopónimos, senón as referencias 
xeográficas, constitúe unha fonte que será primordial para aborda-la investigación, 
documental e arqueolóxica, xa non só dun elemento do RA medieval, 
especialmente fortalezas e unidades de explotación, senón de xacementos 
romanos ou prerromanos, como poderían ser villæ, mámoas ou castros. 

A localización dos microtopónimos e a súa ubicación xa non só sobre un 
mapa, senón sobre fotografía aérea, non só nos remitirá á evolución histórica dun 
xacemento, que tamén, senón que abrirá ante os nosos ollos a mirada dos antigos, 
da súa percepción do mundo que os rodea. A toponimia, como veremos no caso 
de San Vicente de Cespón e dos castros de Neixón, responde a tal percepción, á 
paisaxe que rodea ó individuo, á súa interiorización e expresión do mesmo; e, nese 
sentido, os integrantes do RA que hoxe estudamos, constitúen puntos de 
referencia fundamental, coma os referidos castros ou mámoas. Unha nova 
dimensión que engadir ó estudo da paisaxe (Criado Boado, 1997: 5). 

A comprobación in situ da veracidade da información obtida constituirá un 
elemento máis da análise arqueolóxica, como son hoxendía as prospecións, aínda 
que partindo de premisas, como vemos, diferentes. Así, seguimos unha 
metodoloxía á inversa do que usualmente fai a arqueoloxía: fixémo-las prospecións 
coas táboas de topónimos e as súas localizacións na documentación dos séculos 
XIII-XV xa na man. E foron eles, quen escribiron tales documentos os que nos 
guiaron –quen mellor?– na nosa viaxe por Neixón e Cespón. 

Por medio de tal análise obteremos, igual que se pode considerar na 
investigación prehistórica ou antiga, unha paisaxe modelada e percibida por e con 
elementos artificiais en pé de igualdade cos materiais, tomados todos coma 
referencia visual (Criado Boado, 1993: 45). O RA prehistórico aparece integrado 
coma referencia da paisaxe medieval e, en derradeira instancia, da percepción do 
cotián. 

O emprego deste tipo de fontes non é completamente novo. Foron, por 
exemplo, varios foros do século XVI os que permitiron acoutar inicialmente, por 
medio das delimitacións de unidades de explotación e habitación, espazos 
pertencentes á fortaleza compostelá de Rocha Forte na baixa Idade Media (Portela: 
docs. 13-14). E foron informacións do Interrogatorio General do Catastro de 
Ensenada as tomadas por Xurxo Ayán para unha mellor delimitación dos túmulos 
megalíticos na xa citada freguesía de San Pedro de Cereixa, así como para defini-la 
organización territorial altomedieval da zona, aplicada á percepción da paisaxe 
coma obxecto arqueolóxico, por medio dunha demarcación de coto (Ayán Vila, 
2005: 136). 

Sobre esta base, a consideración da toponimia no marco dos séculos XIII a 
XV, pode parecer en exceso extenso, pero debemos de ter en conta que se trata 
de estruturas de longa duración, o mesmo que as mentalidades, sendo de troco 
moi lento e perfectamente perceptíbeis. 

Buscamos, así, dar un paso máis na investigación medieval e arqueolóxica, 
non opoñer textos a restos, senón manter un diálogo interdisciplinar necesario xa 
non só para o desenvolvemento da propia disciplina histórica senón para unha 
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completa obtención de coñecemento. Comprobemos, pois, os efectos de tales 
fontes sobre o caso que nos ocupa, San Vicente de Cespón e os castros de 
Neixón. 

4.1.2. San Vicente de Cespón na Idade Media (séculos XII-XV) 

Se ben a presente aportación versa encol da toponimia arqueolóxica, da presenza 
do RA nas fontes medievais e da súa asunción coma elemento da paisaxe 
medieval, nada disto sería comprensible –de igual maneira que non o son as fontes 
arqueolóxicas medievais– sen un adecuado e mínimo marco introdutorio que nos 
permita inserir os datos acadados nas nosas fontes no devir do medievalismo 
galaico. 

O continxente de fontes documentais para a consideración da freguesía de 
Cespón a longo da plena, e sobre todo na baixa, Idade Media, dende mediados do 
século XII, vese incrementada considerablemente por dous factores: as posesións 
pertencentes ao mosteiro de Toxosoutos na freguesía; a presenza de posesións 
dentro dunha tenza da igrexa compostelá; e, especialmente, nos séculos XIV e XV, 
os intereses terratenentes dun membro da burguesía de Santiago en Brión, Santa 
Eulalia e San Vicente de Cespón, Pedro Leiteiro [Lámina 38]. 

Contamos cunha primeira mención a Cespón, empregando o topónimo Sancti 
Vicentii de Sispalona, na Historia Compostelana, recollendo a doazón, en abril de 
1112, de tódalas herdades reguengas que posuía en Cespón á igrexa compostelá6. 
Aquí contamos ademais cun topónimo tamén destacado na baixa Idade Media, e 
agora xa integrado en Cespón: Sandrenzo7. 

Pouco despois, aínda no século XII, varias propiedades en Cespón pasan a 
mans do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos, integrando o patrimonio 
monástico nos séculos XII e XIII. Ao longo da expansión do cenobio, dende a súa 
fundación, coa chegada dos monxes en 1129 e a sanción rexia de Afonso VII en 
1135, en diversos momentos a política expansiva desenvolta levou á institución ao 
asentamento no territorio do Barbanza, especialmente co abaciato de don Pedro 
Múñiz, entre 1149 e 1156, continuada con abades posteriores, coma Pedro II, nos 
anos 1166 a 1212 (Pérez Rodríguez, 2002: 40). No caso de San Vicente de Cespón 
–e, por tanto do espazo no que se contextualizan os castros de Neixón– tal 
adquisición prodúcese o 6 de maio de 1141 coa venda de Ledengunda Afonso e 
os seus fillos ao dito mosteiro das vilas ou herdades de Sar e Deira8, denominando 
a freguesía coma Sancti Vicencii de Sespaone9.  Resulta moi usual, nestes 
primeiros tempos, a variación nos topónimos aparecidos na documentación e 
facendo referencia ao mesmo espazo. 

De feito, diversas fontes modernas e contemporáneas remiten á existenza na 
freguesía dun priorato pertencente aos monxes bieitos de Sobrado, que deixaría 

                                                 
6 HC, I, LXX. 
7 HC, I, LXX. 
8 Villas et hereditatibus Saa et Danaria. TT, doc. 292, p. 303. 
9 TT, doc. 292, p. 303. 
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coma pegada unha casa de priorato con capela existente aínda no século XIX 
(Madoz: 368, voz Cespón, e Carré: 548) e que hoxendía aínda se conserva, xa en 
mans privadas. Tal priorato, na súa orixe, non era outro que o de o mosteiro de 
Toxosoutos, institución que, no século XV, pasa a integrarse no mosteiro de 
Sobrado; de aí que tales fontes aludan a un priorato de Sobrado: érao na Idade 
Moderna10, pero non na Idade Media, onde a institución monástica predominante 
na freguesía de San Vicente de Cespón, é Toxosoutos –e de aí, tamén, a presenza 
da documentación relativa á freguesía no tombo do mosteiro–. 

Non é a única institución monástica presente no contorno. Con menor 
relación, aínda que de referencia obrigatoria, coma poder efectivo na zona, 
contamos coa presenza do mosteiro de San Paio de Antealtares. Atopábase en 
Santa Baia de Boiro, un mosteiro feminino xa altomedieval, que sería destruído 
pola invasión normanda do 968 e refundado posteriormente coma masculino, 
dependendo de San Paio. Cando, en 1498, éste pasa a integrarse en San Martiño, 
o fai levando con el outros mosteiros menores e prioratos, nos que se inclúe o de 
Santa Baia (Lucas Álvarez, 1999, I: 12). 

A iso debemos engadir, neste século XII, o asentamento no territorio, coma 
propietario, dun grupo familiar especialmente destacado: os Traba. A poderosa 
familia dos Traba, grandes señores da Galicia plenomedieval, posuía determinadas 
propiedades na freguesía de San Vicente de Cespón. En 22 de febreiro de 1177 a 
condesa dona Sancha Fernández de Traba doa ao mosteiro de Toxosoutos a sexta 
parte que posuía na igrexa de Sancti Vicencii de Sespalona11. Pouco despois é 
Tareixa Fernández a que realiza a doazón ao mosteiro da súa parte da mesma 
igrexa, mantendo, no documento de doazón, o mesmo topónimo12. 

Como vemos a presenza de transacións no conxunto documental de 
Toxosoutos resulta fundamental para segui-la evolución do territorio, alo menos no 
que atinxe ao seu señorío, nos séculos centrais da Idade Media. Co devir do 
medievo tal actividade continúa, de maneira que son vendidas diversas 
propiedades en Cespón ao mosteiro de Toxosoutos tamén no século seguinte; nos 
anos 40 do século XIII varias herdades na vila de Lamas, freguesía de San Vicente 
de Cespón, chegan a mans da institución monástica por varias vendas13. 

Xa cara ao século XV, en 1457, contemplamos a San Xusto exercendo o seu 
poder. O propio abade, Lopo de Montouto, se despraza até a feligresía de San 
Vicente, para recupera-la posesión dunha casa en Pazos, un paaço tellado que tiña 
usurpado Fenán Martins d’Aaro14. No libro de notas do notario Álvaro Pérez, faise 
referencia á posesión de dous casares en Ferreiros, que soían ser tres, coas súas 
viñas e herdades15. Posuía, ademais, a institución monástica, a metade do dereito 

                                                 
10 De feito a igrexa parroquial, cara 1742, era, ainda, de presentación do mosteiro de Sobrado. ACS, IG 279, 
fol. 75vº. 
11 TT, doc. 675, p. 610. 
12 TT, doc. 676, p. 611. 
13 TT, docs. 680-683, pp. 614-617. 
14 LN, doc. 135, p. 170. 
15 LN, docs. 152-153, p. 177. 
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de presentación do beneficio de San Vicente de Cespón, sendo a outra medade do 
mosteiro de San Paio16. 

Ademais, pouco a pouco, as diversas entidades micro van definindo o seu 
devir. Xa dende a segunda metade do século XIII, Sandrenzo defínese coma unha 
herdade en posesión do cabaleiro e nobre Xoán Eanes Mariño, sendo doada ao 
mosteiro de Toxosoutos en 1271. A herdade, con anterioridade, tal e como se 
expresa no testamento de Xoán Eanes, tiña pertencido a Fernando Pérez de Eyra e 
súa dona Marina Iohannis17. Heredades e propiedades que, tra-la morte de don 
Xoan Eanes e a doazón ao mosteiro, éste devolve a súa posesión, durante o 
tempo da súa vida, á muller do finado, Marina Iohannis18. 

A freguesía de Cespón pertencía, eclesiasticamente, xa na baixa Idade Media, 
ao arquiprestádego de Postmarcos e á diocese compostelá; a propia institución 
posuía, documentado na primeira metade de 1435, un quinón do dereito de 
presentación da igrexa de San Vicente, tal e como se recolle no Tumbo Vermello 
de don Lope de Mendoza (Rodríguez González, 1995: p. 95)19. Completando estas 
referencias, cara a finais do século XV, atopamos á circunscrición pagando 15.000 
maravedíes en concepto de dezmo, recollidos no Libro do Subsidio da igrexa de 
Santiago, redactado no ano 150020 (Vázquez Bertomeu, 2003: 68-9). De feito, en 
1457, na igrexa parroquial de San Vicente de Cespón Lopo de Carnota le unha 
disposición que reclamaba o pagamento ao deán compostelán os moravedis que 
lle devian21. 

É tal relación que conduce a que un importante continxente de documentación 
encol da freguesía se custodie no Arquivo da Catedral de Santiago. 

Pero a nosa información procede, fundamentalmente, da actividade e 
presenza dunha figura concreta no contorno: o compostelán Pedro Leiteiro. Foi un 
cambiador de Santiago, localizado dacabalo entre os séculos XIV e XV. 
Atopámonos nun momento no cal, socialmente, a posición da burguesía, e a 
comodidade da nova burguesía, vencellada a novas actividades económicas, 
conduce a inversións en propiedades e bens inmóbeis. Unha situación compartida 
por boa parte da Europa Occidental no baixo medievo e que, no caso que 
referimos, cúmprese totalmente: un mercader cambiador que reúne unha pequena 
fortuna e a invirte en posesións e terras. 

Porque, de feito, a riqueza de Pedro Leiteiro non debeu de ser rexeitable; son 
92 os documentos na Colección de Documentos Soltos do ACS nos que tal 
personaxe aparece referido; neles abundan os intercambios de propiedades con 

                                                 
16 LN, docs. 170, p. 185. 
17 TT, doc. 58, p. 108. 
18 TT, doc. 190, p. 218-219. Existe algún problema coa datación de ambos documentos, xa que o 
testamento dátase coma de 1271 e a posesión para Marina Iohannis de 1249, algo evidentemente imposible. 
19 TV, fol. 69rº. 
20 ACS, IG 236-261, fol. 6rº. Establecendo unha comparación das contribucións podemos constata-la bonanza 
económica da freguesía, de forma que das 57 freguesías do arquiprestádego, unicamente unha, Santiago da 
Pobra, realiza unha contribución dezmal maior.  
21 LN, doc. 143, p. 174. 
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outros posuidores, as vendas, as compras de viñas e novos terreos e os 
aforamentos, neste eido a vía principal de obtención de ingresos. 

Finalmente, xa nas postrimerías do medievo, co espallamento por todo o reino 
da revolta irmandiña, na segunda metade do século XV, en 1466, San Vicente de 
Cespón vese inmerso no clima de levantamento e violencia contra o arcebispado 
de Santiago. Non é este momento de desenvolve-lo devir do episodio a nivel xeral, 
pero si diremos que a revolta se espallou pola fregresía de Cespón, cara á 1467. 
En 11 de xaneiro de 1468 representantes da circunscrición reciben a Pedro de 
Servando, veciño e xurado da vila de Noia e enviado polo arcebispo don Alonso de 
Fonseca II, para conminalos a que voltasen á obediencia da prelatura compostelá 
e non obedecesen a señor outro22. A situación élles exposta de forma moi clara: 
ellos e cada uno dellos eran vasallos e suditos de la iglesia de Santiago e del dicho 
sennor arçobispo por razón de la dicha su dignidad arçobispal e fasta aqui vineran 
con outros sennores poderosos que los tenian tiranisados e por fuerça contra toda 
rason e justiçia, fasiendolos yr con armas contra la dicha yglesia de Santiago23. 

Tal adminición surte o efecto desexado, pois, no mesmo documento recóllese 
a volta á obediencia do arcebispo así como o pleito e homenaxe que os habitantes 
de Cespón lle fan ao enviado, declarando que de aqui adelante no bivirian con otro 
sennor ni obedeçerian salvo al dicho sennor arçobispo24. 

Unha convulsa época da que San Vicente de Cespón, o mesmo que o resto de 
fregresías e poboacións do Reino de Galicia, non conseguíu sustraerse. 

Pero, o verdadeiramente salientable, no caso que nos ocupa, é a ubicación de 
tales bens inmóbeis: concéntranse en Santa Eulalia de Boiro ou San Vicente de 
Cespón. Así, ó fío das actiones documentais localizamos non só relativamente 
abundantes topónimos da freguesía medieval –en referencia directa, como 
veremos, co sustrato arqueolóxico que hoxendía se está a analisar– senón a 
delimitación máis ou menos exacta de espazos cuxa referencia principal son 
elementos do propio RA. 

4.1.3. A Toponimia Arqueolóxica Medieval de San Vicente de Cespón 

De maneira xeral, a denominación da freguesía de Cespón, no período medieval, 
presenta, alomenos nas fontes consultadas, diversas variantes: Sancti Vicencii de 
Sespoon25, Sancti Vicencii de Sespaone26, Sancti Vicencii de Sespaon27, Sancti 
Vicentii de Sespalona28, Sancti Vicenti de Sispouna29, Sancti Vicenti de Sispaona30, 
Sancti Vincencii de Sispoa31, Sancti Vicentii de Sespooa/Sespoa32, Sancti Vicencii 

                                                 
22 ACS, LD 19/22. 
23 ACS, LD 19/22, fol. 1rº. 
24 ACS, LD 19/22, fol. 1vº. 
25 TT, doc. 292, p. 302, 1140, maio, 6. 
26 TT, doc. 292, p. 303, 1140, maio, 6. 
27 TT, doc. 436, p. 426, 1283, abril, 7. TT, doc. 678, pp. 613, 1210, abril, 9. 
28 TT, doc. 675, p. 610, 1177, febreiro, 22.  
29 TT, doc. 677, p. 612, 1203, febreiro, 17.  
30 TT, doc. 681, p. 616, 1243, novembro, 12.  
31 TT, doc. 689, p. 622, 1243, marzal, 23.  
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de Sispeom33, Sam Vizenço de Sespoo34, San Viçenço de Sispoo35, San Viçenço de 
Syspoo36 e San Viçenço de Sespoon37, San Viçenço de Çespoon38, San Viçenço de 
Çespon39, San Viçenço de Sespón40, xunto coa xa mencionada no Libro do 
Subsidio. Pero a referencia documental máis antiga das que consideramos é a de 
Sancti Vicenti de Sispalona, aparecida na Historia Compostelana41. 

Considerando a microtoponimia é o lugar de Sandrenzo o que presenta non 
só maior presenza no conxunto documental, senón con máis variantes, ao longo 
de todo o século XV42, pero xa dende o século XII.  Na Historia Compostelana, 
nesa doazón da raíña Urraca a Diego Xelmírez, aparece, como xa vimos, unha 
referencia concreta a Sandrenzo43, manténdose a presenza na documentación no 
século XIII, con referencias en 121844 e, definido o espazo coma hereditatem, en 
1271, co topónimo Senderenzo45. 

E, por outra banda, destaca, especialmente o topónimo Neixón, denominador 
do entorno dos castros, que son os que hoxe, cientificamente, nos ocupan. Tal 
topónimo non aparece na contemporaneidade, senón que xa no período medieval 
posuímos constancia do mesmo. De feito é un dos máis antigos, presente xa na 
doazón de 1165 do monxe Pelagio Guntádiz ao mosteiro de Toxosoutos, 
especificando a concesión do espazo ex aqua de Doavria usque ad cautum Nini et 
usque ad Neyxon per suos terminos antiquos46. Unha denominación da que non 
acadamos a localización da etimoloxía, mais que, polo menos, si podemos 
documentar nun momento plenomedieval; reparemos ademais na referencia da 
delimitación xeral do camiño do couto de Nine até Neixón per suos terminos 
antiquos. 

Pero, neste eido, as referencias que posúen unha maior presenza e ás que lles 
podemos sacar un maior partido, son aquelas relacionadas co RA e cuxos 
elementos pasaron a formar parte da paisaxe medieval coma fitos referenciais47. 

Así, son dous os integrantes do RA que nuclean e vertebran as referencias 
toponímicas, dando a entender a súa importancia na percepción medieval da San 
Vicente Cespón: o castro; e as mámoas. A mención dámbolosdous aparece 
indefinida; é dicir, sen unha denominación por topónimo concreto do espazo. 

                                                                                                                                                    
32 TT, doc. 58, p. 108, 1271, decembro, 12. TT, doc. 190, pp. 218-219. TT, doc. 712, p. 639, 1263, marzal, 
12. 
33 TT, doc. 712, p. 639, 1263, marzal, 12.  
34 ACS, S 13/10. 1346, marzal, 29. 
35 ACS, S 15/15. 1432, abril, 14. ACS, S 15/35. 1432, febreiro, 2. ACS, s 15/55. 
36 ACS, S 15/50. 1438, outubro, 9. ACS, S 13/48. 1430, xaneiro, 15. 
37 ACS S 15/65. 1440, novembro, 2. ACS S 15/66-1º. 
38 LN, doc. 86, p. 139. 1457. 
39 LN, doc. 29, p. 109. 1457. 
40 LN, doc. 19, p. 105. 1457. 
41 HC, I, LXX. 
42 Vid. Tab. 1. 
43 HC, I, LXX. 
44 TT, doc. 710, p. 637. 
45 TT, doc. 58, p. 108. 
46 TT, doc. 687, p. 620. 
47 Vid. Tab. 3. 
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Toponimia arqueolóxica de San Vicenzo de Cespón. Ss. XII-XV

33%

50%

17%

Topónimos relacionados cos castros Topónimos relacionados coas mámoas
Outros ou dubidosos

Descoñecemos se o castro é o de Grande ou o Pequeno, alomenos nunha 
primeira lectura; o interesante é a delimitación realizada dos propios espazos, ou 
de zonas asociadas, coma viñas, herdades ou agros. Tales delimitacións, como 
veremos, posibilitan a reconstrución do entorno dos castros de Neixón na 
freguesía medieval. 

 

 

 

 

Fonte: ACS, LN e TT 

No traballo de prospeción resultou fundamental a localización de 
determinados microtopónimos –ademais dos relativamente “macro”, como poidan 
ser o propio Cespón ou Sandrenzo– que nos permitisen contrar cun punto de 
partida para a ubicación das restantes referencias. Así, debemos de salienta-lo 
achádego da ruta entre Sandrenzo e Fontecoba, definida na documentación do 
século XV coma por onde ven a agoa48, coma fito fundamental; partindo da fonte 
de Sandrenzo e do regato que del parte, puidemos segui-la vía até Fontecoba, 
obtendo dous puntos de referencia a partires dos cais poder desenvolver novas 
hipóteses en canto ao espazo da zona [Lámina 39]. 

A toponimia medieval relacionada cos castros 

Nas fontes medievais atopámonos con algún antropónimo que nos remite á 
integración dos castros situados en San Vicente de Cespón na paisaxe da 
freguesía e á súa asunción coma punto de referencia. En 1457 documéntase coma 
veciño de Sandrenzo un Afonso de Castro49; certamente, non sabemos se tal 
referencia nos remite aos castros de Neixón, nin se dito veciño era oriundo da 
propia freguesía ou do entorno, pero, en calquera caso, constitúe un primeiro –
aínda que vago– punto de partida. 

                                                 
48 ACS, S 15/65. 1440, novembro, 2. 
49 LN, doc. 174, p. 189. 
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Pero, sen dúbida, a referencia máis directa aos castros de Neixón, que 
atopamos ao longo de todo o conxunto documental considerado, e moito máis 
antiga, é a que recolle o propio topónimo xa cara ao século XII, na doazón de 1165 
ao mosteiro de San Xusto, do xa referido espazo no couto de Nine e ad Neyxon50. 
Comprobamos así a vixencia, en momento plenomedieval, dun topónimo 
empregado aínda hoxe, pero non só iso, senón que a delimitación do conxunto 
doado por Neixón realízase per suos terminos antiquos51. Non implica isto que 
existan referencias da antigüidade, pero si que nos remite á preexistenza dunha 
rede viaria local ou dunha delimitación ou demarcación do espazo, cando menos, 
altomedieval; constátase, por exemplo, na zona, xa dende época antiga, a 
existenza dun camiño para carros que discorre N-S entre o Castro Pequeno e o 
Castro Grande (Ayán e Arizaga, 2005: 298). 

Contamos con dúas mencións cun castro coma punto de referencia, e en 
ámbolos dous casos, alusivas ó topónimo Fonte Coba. No primeiro caso faise 
alusión ao castro de Fonte Coba, sen maior precisión, tomado coma unha 
denominación a medio camiño entre mero topónimo e elemento do RA. Pero na 
segunda referencia realízase xa a delimitación dunha viña cunha referencia moi 
salientable: des lo porto do castro como ben a o camyno dereyto para Santa Vaya 
por contra fondo ata a brana (sic) como vay so o camyno52. 

Tales citas non son en exceso aclaratorias, sendo a referencia fundamental a 
de ese porto do castro, pero tratemos de ubica-los límites no mapa e 
comprobémolo visualmente [Lámina 40]. 

Xurxo Ayán e Álvaro Arizaga aportaron algúns microtopónimos relacionando 
Neixón co mundo mariño, coma dúas praias situadas na punta de Neixón a carón 
do Castro Pequeno: a Posta Vella e a Posta Nova (Ayán e Arizaga, 2005: 307). 

A actividade marítima está continuamente presente no entorno dos castros de 
Neixón, xa sexa na propia investigación, recursos da poboación ou na mentalidade 
colectiva (Ayán e Arizaga, 2005: 304). E, neste senso, tódalas referencias que 
obtemos na actualidade non aparecen no século XX ou XIX, senón que, xa no 
medievo, cara o século XV, se vencella, como vemos o castro coas mencións a un 
enclave mariñeiro. 

Localizamos este topónimo de porto do castro nun documento de 2 de 
novembro de 1440, nunha delimitación ca viña de Fonte Coba53. A referencia da 
documentación non fai senón remitirnos a ese pasado non só de Cespón, senón 
de Neixón, coma enclave costeiro vencellado ao comercio marítimo xa dende 
antigo; entra aquí en consideración o achádego de materiais púnicos, por 
exemplo, produto de dito comercio con zonas mediterráneas ao longo da 
Antigüidade. Tras un percorrido da zona, así coma unha confirmación por parte 
dos habitantes de Cespón, tal espazo parece referirse á pequena ensenada fronte 

                                                 
50 TT, doc. 687, p. 620. 
51 TT, doc. 687, p. 620. 
52 ACS, S15/50. 
53 ACS, S15/65. 
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ao Neixón Grande, entre este e o Neixón Pequeno, protexida, na costa por un 
piñeiral; o único lugar do entorno onde existe calado dabondo para o fondeamento 
das embarcacións. Na actualidade topamos erixida xusto neste punto unha cruz en 
homenaxe a un afundimento fronte a esta costa. 

Vencéllase, así, o pasado mariñeiro e comercial do enclave antigo, cunha 
continuación da actividade mariñeira na Idade Media e un mantemento na 
funcionalidade xeográfica. A denominación de porto do castro remítenos a dúas 
realidades: a interiorización do castro de Neixón coma punto de referencia na 
paisaxe por parte do home medieval do entorno; e a perduración da actividade 
económica máis salientable no sustrato antigo cara ao período medieval. 

Parte de aquí a delimitación realizada no documento, continuando polo 
camiño ate Santa Vaya, é dicir, Santa Eulalia de Boiro. 

A toponimia medieval relacionada coas mámoas 

A presenza de mámoas no entorno de Cespón e asumida coma un elemento máis 
da paisaxe para o home medieval, constituíndo un fito polo que guia-las súas 
descricións do entorno e delimita-los seus camiños, herdades e, en definitiva, 
espazos. 

A delimitación de propiedades vendidas ou aforadas, especialmente no 
conxunto documental de Pedro Leiteiro, posibilita o exame dos topónimos 
relacionados coas mámoas no seu contexto medieval dunha maneira máis extensa 
que as relacionadas cos castros. 

O primeiro microtopónimo destacado e no que o RA cobra especial relevancia 
é a denominada Leira das Mámoas ou Agro das Mámoas en Sandrenzo. Sen 
dúbida fai relación a un espazo aberto no que se localizan tales túmulos e que, 
pola súa percepción ao longo do tempo, chegou a interiorizarse coma un elemento 
cotián da paisaxe e a tomarse coma punto de referencia. É así como no século XV 
atopamos tal espazo, por medio da súa semantización, coma referencia visual en 
delimitacións e demarcacións de posesións e propiedades en San Vicente de 
Cespón e Santa Baia de Boiro. En dous documentos, de 1430 e 1440, atopamos a 
delimitación do propio espazo da leira ou agro das mámoas, de xeito bastante 
concreto: a par da cancela de Sandereço, segundo que jaz so o dito camyno54, e 
vay topar de huun cabo a cançella et do outro enna mamoa55. A prospección in situ 
lévanos a identificar tal agro das mámoas coma o espazo ocupado e afectado, 
hoxendía, pola construción do polígono industrial e do repetidor en Sandrenzo; 
non localizamos a cançella á que se fai referencia, aínda que si o probable camiño 
que, saíndo aínda hoxe dunha zona de viñas e delimitacións de fincas –de aí a 
existenza dunha cancela– é o único que conduce dende Sandrenzo até o propio 
agro das mámoas [Lámina 39]. 

                                                 
54 ACS, S 15/65. 1440, novembro, 2. 
55 ACS, S 13/48. 1430, xaneiro, 15. 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2006) 
Memoria Técnica 

                              
80 

Outro microtopónimo relacionado coas mámoas coma elemento do RA no 
entorno de San Vicente de Cespón e os castros de Neixón, e, como veremos, 
vencellado ao anterior, é o da Cançella das Mámoas. Tamén este aparece 
relativamente ben delimitado na documentación do século XV, en concreto nunha 
declaración de 1430 de testemuñas encol da propiedade de diversas zoas de 
Boiro: dita cancela vay topar enna mamoa de Vilarynno et vay a o longo do camino 
et outro agroo que brytou Pero de Nyne em Tosonelo56. Dous espazos que, 
seguramente, eran colindantes e que estaban marcados pola presenza de antigos 
túmulos agora asumidos coma un elemento visual máis no devir cotián dos 
poboadores medievais da freguesía. 

Novamente unha prospeción, partindo das referencias escritas medievais, 
permitiunos a localización de tales mámoas, un espazo elevado en Vilariño xusto 
na vía de comunicación e dende o cal obtemos unha liña visual perfecta tanto do 
agro das mámoas, en Sandrenzo, coma, en direción oposta, dos castros de 
Neixón e San Vicente de Cespón. 

Tales topónimos, tanto os referidos a Sandrezo coma a Vilariño, así coma a 
súa localización e consideración espacial, amosan a vertebración das rutas de 
comunicación medievais –ou, cando menos, baixomedievais– en consonancia cos 
elementos do RA, tomando coma puntos de referencia espazos e construcións de 
sustrato antigo, coma poden se-las mámoas mencionadas. Estamos a comprobar, 
empiricamente, a semantización do espazo. 

Así, como podemos apreciar, os elementos do RA, especialmente esa mámoa 
de Vilariño, integráronse perfectamente, a esta altura de Idade Media, no imaxinario 
popular e na asunción da paisaxe, converténdose en puntos de referencia. 

Debemos de facer referencia, por último, ao microtopónimo lagea de Ferreiros, 
localizado en 1457 en San Vicente de Cespón57. Lagea constitúe a forma antiga de 
laxa, é dicir “laxe, pedra grande, plana na parte superior e de superficie lisa” (Tato 
Plaza, 1999: 492). Chámanos a atención a existencia de tal pedra xa non só pola 
súa morfoloxía, que, de axustarse á descrición realizada, non tería unha orixe 
natural senón antrópica, senón pola funcionalidade que se lle atribúe. No 
documento en que se menciona o abade de Toxosoutos presenta unha serie de 
testemuñas nun preito, e foi na lagea de Ferreiros onde juraron sobre la crus e las 
palabras dos Santos Evangeos58. 

Neste senso, e á luz de tal situación, non sería descabelado pensar nun 
elemento antigo –non queremos precisar datacións, xa que non está localizado–, 
inserido no RA, e que ao longo do período pleno e baixomedieval, fose en certa 
forma cristianizado pola propia actividade da freguesía con feitos coma este, o 
xuramento de testemuñas sobre a cruz e as Escrituras. 

                                                 
56 ACS, S 13/48. 1430, xaneiro, 15. 
57 Enna lagea de Ferreyros, da freigresia de San Viçenço de Sespoon. LN, doc 151, p. 177. 
58 LN, doc 151, p. 177. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

81 

Trátase dunha hipótese e dun elemento todavía non localizado pero que non 
podiamos obviar e que non faría máis ca confirmar a asunción e integración dos 
elementos do RA da visión do entorno do home medieval. 

4.1.4. Conclusións 

Chegamos, así, polo de agora, ao final do noso camiño crendo ter acadado o 
obxectivo que introduciamos no inicio desta disertación: a comprensión da paisaxe 
medieval de San Vicente de Cespón e dos castros de Neixón e, no seu seo, a 
incorporación dos elementos do RA coma puntos de referencia, por medio dunha 
semantización de tal rexistro [Lámina 40]. 

Seguindo unha metodoloxía pouco empregada, a prospeción en función das 
fontes escritas, a localización de topónimos e microtopónimos na zona foi bastante 
fructífera, confirmando a función que tales elementos do RA xogaban na 
organización mental da paisaxe para o home medieval galego. 

Tras tomar coma fonte a documentación abranguida nun abano de tres 
séculos, entre o XIII e o XV, aínda que incluíndo referencias algo anteriores, do XII, 
todo relativo a Cespón e o seu entorno, realizado o baleirado documental, 
puidemos organizar, localizar e interpretar non só a toponimia de San Vicente de 
Cespón, senón determinados microtopónimos referidos aos castros da zona e ás 
mámoas, sempre puntos referenciais nas rutas viarias. Salientamos, 
especialmente, a referencia ao porto do castro e as referencias que nos conduciron 
cara ás mámoas de Vilariño, nun punto dende o que se observa perfectamente o 
artellamento viario da baixa Idade Media e a situación dos xacementos con 
respecto ás vías de comunicación e ao artellamento da paisaxe. 

Non será esta a derradeira vez que nos acheguemos aos xacementos 
neixonenses, da mesma maneira que non será a derradeira en que empreguemos 
esta metodoloxía, pois novas empresas nos agardan. Así, poñemos, simplemente, 
un punto e seguido na investigación encol do RA de Cespón e o mundo medieval 
até novas aportacións, aínda que co sentimento agradable de ter posto unha nova 
pedra no edificio da investigación histórica encol dos castros de Neixón. 

 

TOPÓNIMO TIPO DE ESPAZO LÍMITES DATA DE 

LOCALIZACIÓN 

SIGNATURA 

DOCUMENTO 

Sandereço lugar  1432, abril, 14 S 15/15 

San Dereço lugar   
S 15/50; S 15/55; S 

15/66-1º 

San Dreço lugar  1440, novembro, 2 S 15/65 

Sam d’Ereço   1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Sam d’Erenço   1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Táboa 7. Topónimo baixomedieval de Sandrenzo (SS. XIV-XV), fonte ACS. 

TOPÓNIMO TIPO DE ESPAZO LÍMITES DATA DE SIGNATURA 



(Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón. Campaña de 2006) 
Memoria Técnica 

                              
82 

LOCALIZACIÓN DOCUMENTO 

Agro das mámoas Agro 

A par da cancela de 

Sandereço, segundo 

que jaz so o dito 

camyno 

1440, novembro, 2 S 15/65 

Altivóon chousa 

Que he çerca da dita 

granja [de Sar] 

segundo quedou 

marcada [...] da parte 

de çima por huna 

pedra e de ally como 

deçende para baixo 

fasta o muro da dita 

vina con sua devesa. 

1457 LN, doc 131, 167 

Baia Viña  1432, abril, 14 S 15/15 

Camiño de 

Sandereço a 

Fontecoba 

camiño Por onde ven a agoa 1440, novembro, 2 S 15/65 

Cançella de Mamoas Agro 

vay topar enna 

mamoa de Vilarynno 

et vay a o longo do 

camino et outro agroo 

que brytou Pero de 

Nyne Em. Tosonelo.   

1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Coado agro de 

Vay topar enno rego 

da viña que ora he de 

San Justo. 

1457 LN, doc. 155, p. 178 

Ferreiros casares de 

Dous casares [...] 

que yban a montes e 

a fontes, e fasta o 

rego do porto da 

Lavandeyra fasta o 

mar, como o parte o 

río que ven de 

Treytes que parte con 

San Martino, e que o 

agro do Coado como 

vay fasta o rego que 

he de San Justo. 

1457 LN, doc. 153, p. 177 

Fonte Cova   1438, outubro, 9 S 15/50; S 15/55 

Fonte Cova viña 

Des lo porto do 

castro como ben a o 

camyno dereyto para 

Santa Vaya por contra 

fondo ata a brana 

1440, novembro, 2 S 15/65 
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(sic) como vay so o 

camyno. 

Fonte Cova   1346, marzal, 29 S 13/10 

Fonte Cova castro de  1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Lagea de Ferreiros lagea 

Enna lagea de 

Ferreyros, da 

freigresia de San 

Viçenço de Sespoon. 

1457 LN, doc 151, p. 177 

Lavandeira porto da  1457 LN, doc. 153, p. 177 

Mámoas Leira das 

Vay topar de huun 

cabo a cançella et do 

outro enna mamoa. 

1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Neyxon   1165 TT, doc. 687, p. 620. 

Nine couto  1165 TT, doc. 687, p. 620. 

Pazos59   1457 LN, doc. 135, p. 170 

Sandereço60 lugar  1432, abril, 14 S 15/15 

Sar Granxa 

Enna granja de Sar, 

que he enna 

freigresia de San 

Viçenço de Sispoon. 

1457 LN, doc 131, p. 167 

Treytes   1422, marzal, 8 S 14/39 

Trevonço   1457 LN, doc 168, p. 184 

Veramo lugar  1432, abril, 14 S 15/15 

Villarino agra 

Eno termino do dito 

lugar de Sandereço 

[...] dando, de longo 

a longo, contra çima 

do monte e contra 

fondo do camiño que 

vay para Santa Vaya 

de Boiro 

1432, abril, 14 S 15/15 

  

nove covedos da 

herdade que conprou 

do dito Ruy Corna 

que iazen en diante 

os castineiros dos 

pousados como vam 

a o muro travesso 

1346, marzal, 29 S 13/10 

 casal yunto con a cançela 1430, xaneiro, 15 S 13/48 

                                                 
59 Definido, a bo seguro, pola existencia de huun paaço tellado. LN, doc. 135, p. 170. 
60 Vid. Tab. 2. 
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et conmo yaz yunto 

con o caminno de 

Longo et vay topar 

enna Pedra do Agro, 

que roçou Aras de 

Velles, et de aly que 

vay topar a çyma do 

monte por cabo da 

Pedra  da Nay 

Illa viña  1457 LN, doc 170, p. 185 

Táboa 8.  Topónimos destacados e delimitados na documentación baixomedieval (SS. XIV-
XV). Fonte: ACS. 

TOPÓNIMO TIPO DE ESPAZO LÍMITES DATA DE 

LOCALIZACIÓN 

SIGNATURA 

DOCUMENTO 

Agro das mámoas agro 

A par da cancela de 

Sandereço, segundo 

que jaz so o dito 

camyno 

1440, novembro, 2 S 15/65 

Cançella de Mámoas agro 

vay topar enna 

mamoa de Vilarynno 

et vay a o longo do 

camino et outro agroo 

que brytou Pero de 

Nyne em Tosonelo. 

[…]  

1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Fonte Cova castro de  1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Mámoas Leira das 

Vay topar de huun 

cabo a cançella et do 

outro enna mamoa. 

1430, xaneiro, 15 S 13/48 

Fonte Cova viña 

Des lo porto do 

castro como ben a o 

camyno dereyto para 

Santa Vaya por contra 

fondo ata a brana 

(sic) como vay so o 

camyno. 

1440, novembro, 2 S 15/65 

Lagea de Ferreiros lagea 

Enna lagea de 

Ferreyros, da 

freigresia de San 

Viçenço de Sespoon. 

1457 LN, doc 151, p. 177 

Táboa 9. Topónimos relacionados co rexistro arqueolóxico (século XV). Fontes: ACS, LN e TT. 
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4.2. Baldeirado documental do Arquivo particular da Casa do Priorato 

Como se citou no apartado precedente, o priorato benedictino de Sar en San 
Vicente de Cespón, dependente de San Xusto de Toxosoutos e, dende o século 
XVI, de Sobrado dos Monxes, constituiu unha unidade de explotación económica 
ao servizo dun poder feudal de natureza eclesiástica. Como restos dese pasado se 
conserva na actualidade a coñecida como Casa do Priorato, citada no seu día por 
autores como Madoz e Carré en obras de carácter xeral sobre a Xeografía de 
Galicia. Esta edificación foi axeitadamente rehabilitada pola familia actualmente 
propietaria da casa, dos terreos anexos e da documentación antiga existente e que 
foi parte do lote mercado por un crego de Cespón, parente dos donos citados. 

Neste Arquivo particular podemos reconstruir minimamente a evolución deste 
centro de cobro de tributos que marcou a vida de sucesivas xeracións de labregos 
de Cespón deica á desamorización de Mendizábal e até a redención de foros de 
1926 [Lámina 41]. Deste xeito os foros conservados amósannos o alcance das 
propiedades deste Priorato que abranguían as terras máis férteis da parroquia, 
adicadas, sobre todo, ao cultivo de millo. Nun documento do ano 1795 podemos 
ver claramente as condicións impostas sobre este dominio61: 

 

… no podáis [Domingo de Nine, mareante e veciño do porto de agüeiros] vender, 
donar, canbear ni arrendar los dichos bienes ni parte dellos a persona poderosa, 
caballero, cofradía, hospital, iglesia ni otro lugar pio… 

 

O Priorato xestionaba numerosas propiedades en Cespón en representación 
do monasterio de Santa Maria de Sobrado cujo anexo es el dicho monasterio de S. 
Justo62 de aí que pola documentación conservada, dende o século XVI, aparezan 
mencionados os abades dámbolodous cenobios, coma o prior Frei Antonio 
Gómez, de San Xusto de Toxosoutos e o Padre predicador Frei Toribio Alonso nun 
documento de 1619, no que se cita a Sar, anejo al Ral monasterio de Santa Maria de 
Sobrado, ou noutro de 1837, xusto antes da Desamortización, no que aparecen 
citados el Padre Maestro don Fray Plácido de Arbieta, Abad del Real Monasterio e 
Santa María de Sobrado y San Justo de Toxosoutos y mas anexos y el padre Fray 
Angel Tristan Prior del de San Justo63. 

En 1837 remata a traxectoria deste centro eclesiástico co gallo da 
Desamortización, proceso perfectamente reflectido na documentación preservada, 
como se pode apreciar noutro documento dese ano no que se fala xa do 
extinguido Monasterio de Sar orden de San Bernardo, cunha referencia ao Chan de 

                                                 
61 Año de 1795. Cernadas en Cespón. Diligencias y prorrateo del foral de Cernadas en la parroquia de San 
Vicente de Cespón. Fuero que se hiço a Domingo de Nine del agro de Cernadas. (Arquivo particular da Casa 
do Priorato). 
62 Ibid. 
63 Año de 1837. Prorrateo de varias fincas en los sitios de Pereira y Caramuxeiras por que se pagan nuebe y 
medio ferrados de centeno y tres de trigo. (Arquivo particular da Casa do Priorato). 
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Pereyra, finca que foi Antes del extinguido Priorato de Sar en este Pueblo, orden de 
San Bernardo, y en la actualidad, a la Nacion. 

Dende esta data, o edificio do antigo Priorato pasaría por diferentes mans 
privadas, como se testemuña na documentación de compra-venda, na que xa 
aparece definido o espazo que actualmente ocupa a actual casa, co terreo anexo 
delimitado por un muro de peche de pedra, realmente monumental. Esta casa que 
fue prioral64 comprendía en 1881 su alto, cocina, caseta llamada Horno y la huerta 
contigua á viñedo, árboles frutales e inculto65. Francisco Espín, devanceiro dos 
actuais propietarios, mercaría toda esta propiedade en 1891, na que aparece 
claramente delimitado o espazo construído que remanece na actualidade66: 

 

Sesenta reales, ó sean quice pesetas, sobre una casa que fue Priorato, situada en la 
parroquia de San Vicente de Cespón, compuesta de planta baja y piso alto y una casita 
llamada horno y la huerta contigua á viña con árboles frutales, que tiene de cabida 
treinta y ocho áreas y treinta y cuatro centiáreas, equivalente á seis ferrados de trigo en 
sembradura, formando parte todo una sola finca, que confina por el Norte con muralla 
que la separa de la huerta de D. Manuel Gonzalez; Sur, soto que se describirá; Este y 
Oeste, labradío de Cristóbal López. 

 

A fábrica do edificio recentemente rehabilitado pode corresponderse a unha 
reforma amplia do século XVIII na que se utilizou como modelo a arquitectura de 
prestixio urbana da época, salientando o aleiro da cuberta e a balaustrada erguida 
na parede SE. O resto de construcións auxiliares remite ao seu antigo uso prioral, 
como é adega monumental ubicada no baixo da construción, a caseta do forno, as 
ruínas das cabaleirizas ou os restos da capela, reutilizada como almacén, pero que 
conserva o revoco das paredes interiores e un pequeno capitel na porta, de factura 
aparentemente medieval. Cómpre reseñar como elementos de prestixio o hórreo, 
estratexicamente emprazado para remarca-la súa visibilidade dende o rueiro da 
aldea, e un reloxo de sol, de granito, reutilizado como mesa no xardín da casa e 
que, segundo os actuais propietarios, se atopaba orixinariamente formando parte 
do muro de delimitación da finca, partida en dúas partes polo paso do corredor do 
Barbanza [Láminas 41 e 42]. 

A este patrimonio material da casa do Priorato pertence, doutra banda, a 
documentación histórica preservada polos seus propietarios, e da que puidemos 
obter unha lista de microtopónimos referidos á parroquia de Cespón e que case 
non aparecen xa nos Catastros actuais: 

 

1 Agro de Cernadas 18 Agro do Cabalo 

                                                 
64 Documento de venda de 1867 (Arquivo particular da Casa do Priorato). 
65 Compraventa (24 de diciembre de 1881) (Arquivo particular da Casa do Priorato). 
66 Año 1891. Venta y redencion de renta por D. Juan Vidal Rua á D. Francisco Espín (Arquivo particular da 
Casa do Priorato). 
 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

87 

2 Cortiña 19 Agro do Souto 

3 Leira da Eira 20 Casal 

4 Casa do Carballal 21 Agra de Nine 

5 Casa de Ribademar 22 Agra de Chan 

6 Lugar de Pazos 23 Muíño de Sar 

7 Cubeliño 24 Guilleiro 

8 Redondo 25 Agro da Eira 

9 Agro do Tallo da Pereira 26 Agra de Reboredo 

10 Fonte de mogos 27 Albar 

11 Cortiña de Agoeyros 28 Liñariños 

12 A Cacharela 29 Agro da Eyra de Guilleiro 

13 Agra de Reboredo 30 Agriña de Pazos 

14 Chan da Pereyra 31 O Codesal 

15 Caramuxeiras 32 O Espiño 

16 Piteiro 33 Benibas 

17 Tallo da Burra   

Táboa 10. Microtoponimia documentada no Arquivo particular da Casa do Priorato (ss. XVI-XX) 

Nesta documentación vemos reflexado perfectamente o sistema agrario dunha 
comunidade rural galega do Antigo Rexime, que definiu un modelo de explotación 
plurifuncional do medio, definindo as áreas cultivables en función da súa 
potencialidade e rendibilidade agrícola. Deste xeito as terras de labor da parroquia 
organízanse en agras (zonas abertas de explotación de cereal de carácter 
extensivo e de propiedade compartida entre tódalas casas), agros (zonas de 
explotación intensiva ben delimitadas e pechadas) e cortiñas (leiras ao carón das 
casas nas que se cultivan leguminosas e hortalizas). Loxicamente, estas áreas 
máis aptas para a produción agrícola de cereal (base das rendas agrarias 
cobradas polo priorato e os poderes monásticos en xeral) son as que aparecen 
referenciadas nos foros do Priorato de Sar. A este respecto, a ausencia dos castros 
de Neixón non debe ser tida en conta coma un hándicap para a nosa investigación 
senón todo o contrario. Ás veces, as asusencias fornecen máis información que as 
presenzas e, neste caso, semella evidente que a Punta de Neixón, espazo non 
habitado e marxinal dentro deste sistema agrario, dende época medieval e, dende 
logo, na época moderna, foi unha área de captación de recursos mariños (pesca e 
marisqueo) e unha zona pertencente ao monte comunal da parroquia de Cespón. 
De aí que obteñamos máis información ao respecto coa consulta –pendente de 
realización- do Catastro de Ensenada, de mediados do século XVIII, no que si 
aparecen referidas tódalas propiedades, tanto laicas como eclesiásticas, tanto 
privadas como comunais. 
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5. Actuación 5: Estudo antropolóxico da relixiosidade 
popular na parroquia de S. Vicente de Cespón 

Xurxo M. Ayán Vila 

Leonardo González Pérez 

Arqueólogo axudante de dirección 

A estratexia de investigación asumida dende 2003 no proxecto do Castros de 
Neixón precura como obxectivo último tracexar unha panorámica arqueohistórica 
do proceso de conformación da paisaxe cultural na que se insiren os xacementos 
obxectos de estudo. Abandonados como espazo habitacional pasaron a inserirse 
coma un espazo máis nas dinámicas históricas que conduciron ao nacemento da 
paisaxe rural e mariñeira desta zona de Barbanza. Neste senso, tras unha primeira 
aproximación á apropiación simbólica dos Castros de Neixón pola sociedade 
labrega e mariñeira tradicional (Ayán e Arizaga 2005), tentamos agora realizar unha 
achega microhistórica máis ambiciosa e procedemos a achegarnos ao universo 
mental do campesiñado da parroquia de San Vicente de Cespón. Para este traballo 
partimos da Etnoarqueoloxía para, mediante unha descrición densa, enxergar o 
patrón de racionalidade manexado pola sociedade rural tradicional que dotou de 
sentido a unha cartografía mítica e religiosa a piques de desaparecer neste novo 
milenio. 

Para acadar este obxectivo, verdadeira finalidade da nosa investigación, 
desenvolvemos unha aproximación que maximice as aportacións de diferentes 
disciplinas (Historia Rural, Antropoloxía Histórica, Historia das Mentalidades) coa 
aplicación conxunta de diversas ferramentas metodolóxicas (nomeadamente o 
baldeirado documental de fontes, a enquisa etnográfica, a análise iconográfica e a 
Historia Oral). 

Como avance deste estudo en fase de realización, expoñemos a continuación 
algúns dos datos recolleitos nesta campaña de 2006 para tentar reconstruír o que 
se agacha tralo calendario festivo e os santos venerados pola comunidade de 
Cespón. Este patrón de racionalidade non constitúe un modelo estático senón que 
se trata dunha cosmovisión definida historicamente na que se misturan rupturas e 
continuidades, cultura popular e intromisións do sistema de saber-poder 
eclesiástico, como xa apuntou nas últimas décadas a investigación modernista 
galega encol do universo mental do campesiñado galego no Antigo Réxime 
(Dubert 1994; Saavedra 1994: 275-390). 

5.1. O panteón relixioso da parroquia de S. Vicente de Cespón 

Para adentrármonos na microhistoria deste universo mental, complexo e fluctuante 
na longa duración, empregaremos como punto de partida a análise iconográfica 
das advocacións relixiosas expostas no interior da igrexa parroquial de Cespón, 
verdadeiro panteón relixioso que nos facilitará a comprensión desta cosmovisión 
vivida e reactualizada polo cristianismo campesiño. 
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San Vicente preside o retábulo maior, lendo un libro cun corvo ao seu pé. Vén 
sendo o santo patrón da parroquia dende a configuración da organización 
eclesiástica parroquial en época altomedieval. Daquela a presenza benedictina na 
zona, da man do convento de San Xusto de Toxosoutos, pode explica-la orixe 
desta advocación moi vencellada á orde de San Bieito, como se amosa en Galicia 
co caso do mosteiro de San Vicente do Pino en Monforte de Lemos. Non obstante, 
a día de hoxe non é unha advocación á que se lle adique un especial culto e 
incluso a súa festa relixiosa ocupa unha data marxinal no calendario festivo, en 
pleno inverno (3 de xaneiro). Acompañan a San Vicente unha representación do 
Anxo da Garda e outra talla de Santo Tomás. 

A iconografía relixiosa da igrexa continúa cun retábulo de pedra na capela 
aberta á esquerda da nave central no que parece representado Xesús resucitado e 
mailo Corazón de Xesús; acompáñao outro retábulo de madeira que alberga a 
senllas figuras de San Roque, San Bieito e San Antón, santos de fonda devoción 
na parroquia. No remate da nave dereita do cruceiro dispónse un espectacular 
Cristo Xacente. Na nave central, á esquerda, érguense as figuras da Virxe do 
Carme e mailo San Bieito, mentres que á dereita están ubicadas as imaxes da Virxe 
das Dores e da Virxe de Fátima. 

 
FESTA DATA 

San Vicente 3 de xaneiro 

San Bieito 11 de xullo 

A Virxe do Carme 16 de xullo 

Romaría de Neixón 2º domingo de agosto 

A Virxe dos Anxos 15 de agosto 

San Roque 16 de agosto 

San Antón 17 de agosto 

San Xosé 18 de agosto 

A Nosa Señora de Loreto 3 de setembro 

Santo Tomás 21 de decembro 

Virxe das Dores 22 de decembro 

Táboa 11. Festividades en San Vicente de Cespón 

Durante a campña de 2006 puidemos acudir ás ceremonias correspondentes 
ás festas relixiosas realizadas no verán: o San Bieito, a Virxe do Carmo, a Virxe dos 
Anxos, San Roque, a Romaría de Neixón e maila Virxe de Loreto. 

San Bieito de Cespón (11 de xullo) é un santo que congrega numerosos 
devotos, os cales acarician a figura coa súa estampiña e lle ofrecen ovos co gallo 
de acadar a cura, sobre todo, de verrugas e espullos na pel. Con todo, nas 
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estampiñas oficiais, no reverso, apúntase que o santo protexe contar as tentacións, 
as doenzas de oídos e, incluso, a peste aviar67 [Lámina 43]. 

A Virxe do Carmo (16 de xullo) vén sendo a patrona dos mariñeiros, como así 
acontece en todo o litoral do país galego68. Trátase dunha devoción especialmente 
promovida no Barbanza nos séculos XVIII e XIX (Vázquez Lijó 1997). Na nosa 
parroquia é unhas das principais festividades, rodeándose dunha escenografía 
complexa da que forman parte un Coro, un grupo de gaitas, a Banda de Música así 
coma unha multitudinaria procesión deica o Calvario de San Roque de Sar. O 
carácter apotropaico deste culto amósase polos donativos en metálico, 
pendurados do vestido da imaxe, e na venda de numerosos escapularios [Lámina 
44]. 

5.2. Relixiosidade oficial e relixiosidade popular: as Confrarías 

A parroquia de San Vicente de Cespón, ao atoparse baixo o señorío da mitra 
compostelana, preséntase coma un exemplo paradigmático da aplicación da 
relixiosidade contrarreformista, que devalou tendo como eixos vertebradores, a 
ofensiva polo culto eucarístico (Santísimo Sacramento), o incentivo do culto 
mariano e a potenciación das confrarías como marco para o control do 
asociacionismo relixioso tanto no mundo urbano como rural (González Lopo 1997). 

Neste contexto debemos encadra-la efervescencia construtiva acontecida nos 
séculos XVII e XVIII na zona de Boiro (Bravo Cores 2006) e na potenciación de 
cultos e capelas polas autoridades eclesiásticas; xurden en Galicia agora cultos ex 
novo, como a Virxe do Rosario, a vires de Loreto, Santa Teresa de Xesús… 
patrocinados pola Igrexa, e que irrumpen con forza no patrón de relixiosidade. Sen 
embargo, a forte devoción popular por santos antigos leva aos Bispados a impoñe-
la organización de confrarías para encauzar eses antigos cultos e axeitalos á 
ortodoxia contrarreformista. Será agora cando prolifere a documentación 
parroquial, cando se espallen as Visitas Pastorais e a redación de Constitucións 
das confrarías. Preséntase perante nós todo un conxunto documental, amplísimo 
no caso de Cespón por tratarse dunha parroquia rica, do que podemos extraer 
valiosos datos sobre o patrón de relixiosidade dos campesiños e mariñeiros de 
Cespón no Antigo Rexime. Enumeramos a continuación as confrarías das que 
contamos con documentación en época moderna para a nosa parroquia obxecto 
de estudo69: 

1. San Roque: 1648-1694. 

2. San Roque-Santo Ángel: 1696. 

3. San Roque-Santo Ángel. 1696-1827. 

4. San Roque-Santo Ángel: 1828-1871. 

                                                 
67 Referido tamén en La Voz de Galicia. Edición Barbanza do 12 de xullo de 2006. 
68 Mesmo na ceremonia o propio crego recitou o seu sermón unha coñecida copla española que reza: Por 
encima de las olas, van españolas galeras, encima va la Virgen del Carmen, que es su mejor timonela. 
69 Arquivo Diocesano de Santiago. San Vicente de Cespón. Serie Cofradías. 
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5. San Roque: 1937-1942. 

6. Santo Ángel: 1658-1688. 

7. Nuestra Señora del Rosario: 1651-1701. 

8. Santísimo Sacramento: 1694-1879. 

9. Santísimo Sacramento: 1937-1945. 

10. Santísimo Sacramento: 1937-1940. 

11. Nuestra Señora de los Ángeles: 1703-1790. 

12. Nuestra Señora de los Ángeles: 1703-1724. 

13. Nuestra Señora de los Ángeles: 1791-1888. 

14. Nuestra Señora de los Ángeles: 1937-1942. 

15. Nuestra Señora de los Ángeles: 1943-1944. 

16. Registro de Cofrades: 1951. 

17. Registro de Cofrades: 1925-1942. 

18. Registro de Cofrades: 1957-1960. 

19. Registro de Cofrades: 1966-1975. 

Este simple listado xa nos indica a febre contarreformista do século XVII, a 
imposición de cultos de novo cuño, A Virxe do Rosario, O Anxo da Garda, O 
Santísimo Sacramento. Hoxendía pasaron á historia da devoción popular, mentres 
que San Roque semella que posúe un futuro prometedor. Con todo, a palma lévaa 
a Virxe dos Anxos, xurdida nesa mesma época e que é considerada como a santa 
máis milagreira de todas cantas hai na bisbarra. Trátase dunha verdadeira 
advocación local, que conta cun mito fundacional no que se mistura relixión oficial 
e cultura popular. 

5.3. A Nosa Señora dos Anxos 

A enquisa etnográfica desenvolta durante a campaña para recabar datos sobre os 
santos venerados na parroquia sempre remataba cunha exaltación da figura da 
Virxe dos Anxos. En verbas da nosa informante María, de 70 anos: 

 

Pero a santa milagreira de verdá, a santa máis milagreira éche a Virxe dos Anxos, a 
patrona da parroquia. 

 

Estampiñas da Virxe dos Anxos inzan o espazo da parroquia de Cespón, e 
atopámola en casas e bares de toda a contorna. A súa sona milagreira vén dada 
por un verdadeiro mito de orixe, contado en diferentes versións pero que que 
remiten á mesma estrutura narrativa. Reproducimos a continuación unha parte da 
información fornecida pola axudante lega do crego de Cespón, muller relixiosa 
encargada durante anos de compoñer e ler poemas adicados á Virxe na Romaría 
de Neixón. Esta persoa actúa coma un verdadeiro intermediario entre a cultura 
popular e a oficialidade relixiosa. Nunha visita á igrexa, comentounos un por un as 
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características haxiográficas de cada santo, contándonos a orixe da devoción pola 
Virxe dos Anxos: 

 

A Nosa Señora dos Anxos évos unha santa moi milagreira, fixera un milagre moi grande 
hai trescentos anos ou así. Unha señora, que era irmá do cura, estaba eivada dunha perna, 
e rezáballe á Virxe. Un día rezando apagóuselle a vela e nesas a Virxe díxolle: 

-‘Constanza! érguete e ponme outra vela’. 

E a señora contestoulle que non que non, que non podía, que estaba coxa. 

-‘Si, si que podes Constanza’, replicoulle a Virxe. 

E Constanza levantouse e entroulle unha enerxía así por dentro, que sanou de todo. 
Despois a Constanza fíxose monxa e foi priora dun convento en Santiago. Dende aquela 
había uha muleta de madeira ofrecida enriba do retablo, que ó final se quitou porque 
apodrecera. 

 

Esta pode ser considerada como a versión oficial da relixiosidade popular e 
explica o prestixio actual da Virxe dos Anxos, santa vista como milagreira no 
contexto da Barbanza. Esta consideración non resulta baladí na cultura popular 
galega; de feito existe unha xerarquización nos cultos, consagrada en coplas como 
aquela que di Se vas a San Benitiño, non vaias ao de Paredes, que haiche outro 
máis milagreiro, no conventiño de Lérez. 

O realmente interesante no noso estudo deste patrón de relixiosidade é a 
posibilidade de contrasta-lo discurso popular coa oficialidade contrarreformista 
oficial, que foi realmente a desencadeante deste tipo de devocións asumidas pola 
poboación local. A este respecto, puidemos localizar na documentación parroquial 
a versión escrita, culta, da orixe do milagro da Virxe dos Santos en Cespón70, relato 
lexitimador da importancia económica e social da Confraría da Virxe na parroquia, 
mantida deica a actualidade: 

 

(…) por cuanto nuestros antepasados, el año de mill seis cientos y veinte, y tres a cinco 
del mes de março, siendo rector Antonio Gomes de Romai, primer fundador de la dicha 
cofradía con su hermana Constanza de Jesús, que al dho tiempo estaba en su 
compañía y asistencia en la casa rectoral deste dho benaficio, hallandose tullida e 
imposibilitada de los pies y algunos miembros de su cuerpo, por cuia causa ussava de 
muletas, y por la especial devocion contínua que tenía delante esta Sancta Ymagen de 
ntra Señora de la Asumpción (a quien suelen llamar de los ángeles, originado acaso de 
los que tenía a los lados por el misteriode la assumpcion…) a obradosu divina 
magestad por su madre santissima muchas maravillas en esta dha su devota y la 
principal la de sanarla de su imposibilidad natural, de que despues de recobrada dejo 
delante desta Sancta Ymagen (que está situada en el altar colateral al lado del evangeio 

                                                 
70 Arquivo Diocesano de Santiago. San Vicente de Cespón. Serie Cofradías y otras instituciones religiosas, nº 
11, fol. 5 r, Libro de la Cofradía de Ntra. Sra. de los Ángeles (1703-1790). 
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desta Yglesia parroquial) las muletas sobre que antes andaba, y despues e fue a entrar 
religiosa en el convento de las huerfanas de de Santiago, donde murio y esta enterrada 
con opinión de sancta a la cual muchos cofrades viejos, que van referidos aquí y otros 
vezinos antiguos, que si viven en esta dha feligresia y en otras la an conoscido y assi 
todos los demás  de mediana edad an oido a sus padres y mas persona viejas lo 
mismo, y es notoria su virtuosa y exemplar vida como también las dhas muletas las 
llevo, y saco un vicerrector que huvo en este curato en vacante, que era assi de la villa 
de Pontevedra, en cuio lugar assentan por seguro pararon en casa de cirta señora de 
quien havía sido capellán […] 

 

A festividade da Virxe dos Anxos, armada desta lexitimidade histórica, 
constitúe o fito central no calendario festivo de Cespón [Láminas 45 e 46]. Deste 
xeito, é a santa que máis cartos e donativos recolle, tanto en metálico como en 
venda de estampiñas, a santa que congrega a meirande número de fieis, moitos 
deles procendentes doutras parroquias. Asemade, a súa importancia vén dada 
tamén por todo o ritual da procesión, na que a figura é acompañada polos 
restantes santos importantes da igrexa. Esta procesión percorre o camiño 
asfaltado deica o triple cruceiro de Sar. Este roteiro está sancionado 
simbolicamente por varias cruces e cruceiros, configurando unha escenografía 
sacra que abrangue a igrexa parroquial (verdadeiro espazo simbólico central) e a 
capela de San Roque. Neste segundo escenario combínase a relixiosidade oficial, 
coas manifestacións folklóricas (baile rexional, Banda de Música), feito evidente na 
celebración do San Bieito e da Virxe do Carmo, cuxas procesións seguen o 
mesmo percorrido e mailo mesmo ritual. 

5.4. A actualización da relixiosidade tradicional 

Contamos, polo tanto, con antigas devocións probablemente promovidas xa en 
época medieval, como o San Bieito, e con cultos fomentados pola relixiosidade 
contrarreformista, coma a Virxe dos Anxos, pero tamén documentamos diferentes 
tentativas de promoción de novos santos sen tradición precedente e que nos 
amosa o carácter dinámico e fluído do mundo das crenzas e das mentalidades. Así 
pois, contáronos na parroquia, a tentativa dun párroco nos anos da postguerra, de 
fomenta-la devoción ao San Brais. De feito, chegouse a traer unha imaxe, feita en 
Portugal (San Braz reza o pé da estatua) para completa-la inconografía da igrexa 
parroquial. Esta festividade, celebrada a comezos de febreiro, non contou co apoio 
da comunidade, que enchía a celebración por un único motivo: o bólo de pan co 
que agasallaba o crego párroco a cada participante na cerimonia. 

Outro culto fracasado e que chegou a ter Confraría propia no seu tempo, foi o 
Santo da Garda, o único ao cal non se lle fai xa festividade relixiosa nin pagá. Con 
todo, o caso paradigmático de creación de novas devocións vén dado pola 
alcumada Romaría de Neixón, creada no ano 1978. 
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5.4.1. A Romaría de Neixón 

Os castros de Neixón pasan a ser, tralo seu abandono, espazos periféricos na 
paisaxe rural tradicional, converténdose nunha área máis de captación de recursos 
económicos. Este espazo foi empregado para actividades agrícolas de diverso 
tipo, actividades marisqueiras e como fondeadeiro de diferentes mercadorías, até 
época recente. Con todo, o papel de resto material dun pasado pagán fixo que 
moitos castros en Galicia non só estivesen adicados a actividades económicas de 
distinto tipo, senón que tamén fosen empregados, tanto pola Igrexa oficial como 
pola cultura popular, como escenarios simbólicos. De aí que se construísen 
capelas nos cumios dos castros, e se celebren romarías, procesións e cerimonias 
de carácter relixioso sobre bastantes deste  asentamentos protohistóricos (Ayán 
2005b). 

Estas actividades rituais teñen en moitos casos unha fonda tradición: 
pensamos na romaría de Santa Trega ou a noite de San Xoán en Castrolandín 
(Cuntis, Pontevedra), recuperada recentemente (Ayán e Ameixeiras 2002). Pero, 
ademáis destes casos, tamén se constata outro fenómeno antropolóxico cando 
menos curioso, como é a creación ex novo de romarías ou festas que reutilizan de 
novo os castros como espazo social. Un exemplo claro disto último é a romaría do 
Neixón que se celebra ao pé do parapeto do Castro Grande a comezos do mes de 
agosto.  

A festa xurdiu no ano 1978 cando, trala construción dun campo de fútbol na 
zona, os parroquiáns de Cespón, e sobre todo, do lugar de Nine, tomaron a 
iniciativa de celebraren a romería o primeiro fin de semana do mes de agosto. 
Nesa época proliferaban en Galicia toda unha serie de festas e festivais de nova 
creación e inspiración popular, aproveitando os novos aires da transición 
democrática: algúns de entre eles desapareceron, mentres outros acadaban 
notable éxito. É o caso desta romaría ou do festival “intercéltico” de música folk de 
Ortigueira (A Coruña). A festividade popular foi sancionada polo párroco local, 
como puidemos testemuñar na documentación parroquial71: 

 

A V. Excia. Rvma. respetuosamente expone: 

Que: ‘por razones pastorales desea tener una procesión con las imágenes de Ntra. Sra. 
del Carmen y de S. Vicente al monte de Neixón, lugar de Nine (en esta parroquia) y 
misa al aire libre con motivo de una romería gallega el día 11’. 

Por lo que V. Excia. Rvma, 

Suplica: la licencia necesaria […] 

1 de agosto de 1978. 

 

Santiago, 2 de agosto de 1978 

                                                 
71 Arquivo Dicoesano de Santiago. San Vicente de Cespón. Varia 4. 
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Concedemos la autorización que se solicita con tal que se observe lo que, al respecto, 
prescriben el derecho canónico y leyes litúrgicas. 

 

Neste documento contamos con dous conceptos realmente interesantes; 
dunha banda, o termo romería gallega remítenos a unha concepción folklorista da 
sociedade rural por parte das institucións eclesiásticas (inercia do franquismo nos 
anos da transición) e doutra, o termo monte de Neixón, constata a realidade desta 
área arqueolóxica ao longo dos séculos precedentes. Deste xeito, tratábase dunha 
zona marxinal, non habitacional, unha zona de extración de recursos leñosos, 
marisqueiros e agrícolas. A creación da Romaría pode ser vista como a 
materialización dunha cristianización serodia dun espazo parroquial certamente 
marxinal. 

Xa que logo, o crego párroco permitiu o traslado das imaxes da igrexa 
parroquial aos pés do castro. Dende aquela data, cada ano vánse turnado as 
procesións dende a igrexa, percorrendo cada santo diferentes barrios da 
parroquia, nomeadamente Quinteiro e Nine. Ámbalasdúas procesións xúntanse no 
sopé do parapeto do Castro Grande, onde mesmo se erixiu un altar de pedra para 
celebra-la misa, única referencia relixiosa do evento, como preludio da típica 
comida campestre, a festa e a verbena propiamente ditas, seguindo o modelo da 
festa parroquial galega. Actualmente a Romaría de Neixón constitúe un referente no 
calendario festivo do verán en toda a península de Barbanza: acode toda a xente 
da parroquia e parte doutras parroquias de lonxanos puntos da bisbarra, así coma 
unha grande cantidade de turistas. É digno de louvanza o empeño dos veciños: 
hai quen di que San Vicente de Cespón é a parroquia con maior número de festas 
da comarca [Lámina 47]. 

Sexa como for, o evento resulta de grande interese para unha etnoarqueoloxía 
da paisaxe castrexa. Podemos empregalo como analoxía débil para tentar 
comprendermos como funcionan as devocións relixiosas e como xurdiron estas 
festividades populares no pasado. Porque as manifestacións culturais deste estilo  
non proveñen da nebulosa dos tempos, senón que respostan a un contexto social 
determinado, que en certa medida pode ser datado e coñecido dende a 
arqueoloxía e maila antropoloxía histórica. O mesmo sucede co resto das romarías 
e outras actividades localizadas sobre castros (como o “castelo de S. Xoán” de 
Castrolandín ou a subida en procesión ao castro de San Trocado en Ourense): non 
son entes intemporais incognoscibles, senón que posúen un ritmo histórico 
analizable. Podemos analisa-la aparición das advocacións paleocristiás, medievais 
ou postridentinas, e indagar nos motivos da creación dunha ou doutra romaría ou 
festividade e do seu emprazamento nun xacemento arqueolóxico. O propósito 
sería elaborar unha auténtica “historia da cristianización” aínda pendente. 

5.4.2. A Nosa Señora de Loreto 

Na estrada á Boiro, no cruce do camiño que vai cara á aldea de Valmaior, érguese 
un cruceiro dos alcumados de capela ou de Loreto. Dende Rianxo até seguindo a 
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costa, hai moitos cruceiros deste estilo, de columna grosa e en lugar de capitel 
unha capela na que sempre aparece a imaxe da Nosa Señora.  

A lenda da Santa Casa foi promocionada coa Contarreforma no contexto da 
loita contra o protestantismo. A casa onde se afirma que o arcanxo Gabriel 
anunciou á Virxe María o nacemento de Xesús atópase na pequena localidade 
italiana de Loreto. Segundo a lenda, tralas ameazas de certos infieis, os anxos 
transportaron a casa voando dende Nazaret ata Loreto en 1278. Trala derrota dos 
protestantes en Centroeuropa en 1620 os católicos promoveron esta lenda e 
chegaron a construirse 50 réplicas da casa en Bohemia e Moravia. A de Praga, 
erguida en 1626 a instancias da aristócrata checa católica Katerina Lobkowicz 
converteuse nun verdadeiro lugar de peregrinaxe ata hoxendía. 

Polo que parece esta devoción fomentada pola xerarquía eclesiástica 
adaptouse á realidade socioeconómica de cada zona da Europa católica. En 
Galicia concretamente, semella que os máis antigos datan do século XVI, feito que 
cómpre relacionar coa fundación en 1587 polo Papa Sixto V da Orde da Nosa 
Señora de Loreto, contra a bandidaxe. Esta zona da Barbanza estaba sempre 
ameazada por corsarios e piratas, de aí que o culto á Virxe do Loreto tivese unha 
grande implantación (Losada e Miguéns 1993; González Pérez 1998: 290). 

O Loreto en Cespón configura un espazo definido polo citado cruceiro e pola 
capela ubicada á outra beira da estrada. Este edificio remodelado nos anos 90 
conta cun campo da festa anexo e cun palco no que se celebra a festa pagá a 
primeira fin de semana de setembro. Segundo os nosos informantes, esta capela 
xa existía de antigo e facía de igrexa para a xente de Valmaior e incluso de Vilariño, 
xa que o cura párroco daba misa nela. 

A Virxe de Loreto conta cunha notable devoción na parroquia de Cespón e 
constitúe o segundo fito relixioso desa época do ano trala Romaría do San Ramón 
de Bealo. A capela conta cun propio Coro e sempre, na procesión, a Virxe é levada 
en ombros por pilotos de aviación ataviados co seu traxe de gala. A viaxe aérea da 
Virxe dende Nazaret deica Loreto semella boa excusa para nomeala patrona dos 
pilotos. Un novo caso de actualización dos cultos e das devocións. 

5.5. A materialización simbólica da parroquia: arquitectura relixiosa, 
cruceiros e petos de ánimas 

A parroquia de San Vicente de Cespón caracterízase, historicamente, por unha 
serie de variables xeográficas e sociais que determinan á súa configuración 
espacial e simbólica. Deste xeito, trátase dunha parroquia de grande extensión e 
poboación (2000 habitantes), artellada a partir dun amplo conxunto de lugares 
aldeas dispersas polo territorio (xa citadas na documentación plenomedieval) e 
que se caracterizou sempre pola súa enorme potencialidade agrícola e riqueza en 
recursos mariños e mineiros. 
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Esta dispersión do poboamento72 así como a riqueza da parroquia explica a 
necesidade de levar a cabo por parte da comunidade dunha estratexia de 
semantización simbólica do espazo que reforzarse os vencellos parroquiais. Así 
pois, resulta obvio que o centro simbólico de Cespón fórmao o espazo religioso 
configurado pola igrexa parroquial, o camiño das procesións e maila área sacra de 
San Roque de Sar, coa súa capela e mailo monumental Calvario. Citamos a 
cntinuación a fermosa evocación deste conxunto por parte do escritor R. Riveiro 
(2002): 

 

Vai o escritor cara á parroquia de Cespón, o Sispalone ou Sispalón que aparece 
latinizado nalgúns escritos antigos, e bate no lugar de San Roque. Diante do cruceiro 
triple, que adoitaba ser punto de remate daqueles Via Crucis campestres que viñan 
dende Abanqueiro, contempla os asentos desta obra sobre unha bancada de pedra 
con dúas cruces laterais máis pequenas que a central e coa particularidade de teren 
os brazos inclinados cara ao Cristo. Nos pedestais simbolizan caveiras e tibias, e o 
varal leva a un capitel con volutas, adobíos vexetais e anxos dos que nace unha cruz 
leñosa con nós, na que ao Cristo crucificado, a dor lle fai agachar a cabeza e pechar 
as mans. No reverso, unha virxe rezadora cruza as mans no peito. 

 

Cremos que toda esta escenografía de orixe barroca resposta a unha 
monumentalización dos espazos sacros constatada en toda a zona ao longo dos 
séculos XVII e XVIII coa chegada de arquitectos e mestres que traballaban ao 
servizo da mitra compostelá (Bravo Cores 2006). Doutra volta, o crecemento 
demográfico, a xeralización do millo na parroquia e os seus excelentes resultados 
produtivos xeneraron, por unha banda, un incremento das rendas e, por outra 
banda, un boom construtivo e unha arquitecturización espectacular do medio do 
que son boa mostra os cruceiros e mailos hórreos conservados na parroquia. 

Este centro simbólico da parroquia complementábase cunha serie de 
pequenos santuarios locais como poden ser a capela da Virxe de Loreto 
(vencelladas ás aldeas de Valmaior e Vilariño), a capela de San Sebastián anexa ao 
pazo dos Caamaño en Sandrenzo e, no seu día, a capela de San Bieito da Casa do 
Priorato. 

Este proceso de semantización simbólica do espazo remárcase tamén con 
dispositivos coma o Calvario de Abanqueiro a Cespón, coas súas cruces e paradas 
por toda a liña de costa, e sobre todo, cunha serie de espazos relixiosos que 
sancionan as áreas liminais da parroquia coma o santuario na curva da estrada a 
Rianxo na fronteira do río Brea, ou a propia Romaría de Neixón. Esta festividade 
moderna aprópiase do monte de Neixón, dun espazo periférico da parroquia, 
liminar, pero no que se dá unha circunstancia interesante. Durante as nosas 
escavacións estamos afeitos a ver patrullar pola Punta de Neixón aos vixiantes 

                                                 
72 A parroquia de S. Vicente de Cespón abranque as aldeas de Arribada, Benivás, Brea, Comba, Deira, 
Ferreiros, Guilleiro, Igrexa, Louriño, Lamas, Nine, Pazos, Quinteiro, Reboredo, Sandrenzo, San Roque, Sar, 
Treites, Trevonzos, Valado, Valmaior e Vilariño. 
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xurados da confraría de Rianxo, é dicir, dunha entidade mariñeira pertencente a 
outro concello, ubicado ao outro lado da ría. Historicamente a relación entre 
Rianxo e Cespón é indubitable, como así acontecía no Antigo Rexime. A arbitraria 
organización administrativa en Concellos do primeiro terzo do XIX non puido 
agochar unha prática consuetudinaria sancionada pola tradición e pola lei, como 
era a explotación por Rianxo dos recursos marisqueiros existentes até a punta de 
Abanqueiro. Constátase aquí, unha vez máis, a existencia dunha cartografía antiga, 
dunha organización do espazo de raigame medieval que vulnera os límites 
administrativos e relixiosos actuais. 

Esta apropiación dos recursos feita dende o mar, alén ría, sancionáse 
simbolicamente coa procesión marítima da Virxe da Gudalupe, cun percorrido que 
se inicia no peirao de Rianxo e se dirixe á Punta de Neixón, onde dá a volta para 
terras rianxeiras. Toda esta cartografía simbólica non só obedece a, senón que 
reproduce vencellos comunitarios, disimula tensións entre parroquias veciñas e 
activa, en definitiva, unha paisaxe ritual. Os Castros de Neixón cristianízanse e son 
subsumidos no imaxinario colectivo por dúas comunidades diferentes dende dous 
espazos diferentes: a terra e o mar. Non é baladí que os de Rianxo chamen aos de 
Cespón os anfibios, que viven da terra e do mar. 

Dende a Historia das Mentalidades e da Etnoarqueoloxía que praticamos non 
podemos ver nestas manifestacións meras ceremonias relixiosas, simple flolklore 
ao servizo de crenzas populares. Esta visión aséptica e falsamente positivista, 
pseudofuncionalista, predomina en certos achegamentos á arquitectura e amila 
relixiosidade popular [Láminas 48 e 49]. Sirva de exemplo esta cita entresacada 
do meritorio libro de J. A. Castro e E. Fernández de la Cigoña (2001: 16) sobre os 
cruceiros e petos de ánimas erguidos polos santeiros de chave de Lousame: 

 

Polo tanto, non foi a simboloxía, como pensa a maioría da xente preocupada polo tema, 
a que levou ás cruces e cruceiros, así como ós esmoleiros e petos, sexan de ánimas 
ou non, á encrucillada, senón á crúa realidade dos feitos. Nunha palabra: a 
efectividade, a rendibilidade, as expectativas de bos resultados económicos e 
espirituais, que se pudieran derivar daquela situación privilexiada, foron, en definitiva, 
os que fixeron necesaria para a sociedade, no seu conxunto, e para a relixión, 
particularmente, a utilización partidista dos cruzamentos de camiños. 

Suxerir outras evolucións parécennos, agora, contos de nenos e polo tanto, hai moito 
tempo que non cremos que os deuses viais, sexan romanos, celtas ou pre-
colombianos, teñan algo que ver neste asunto do que estamos a tratar agora. 
Sinxelamente, aproveitando o mesmo lugar, foron sucedéndose consecuentemente, 
segundo os demandaban os tempos, uns deuses a outros, do mesmo xeito que a 
esquina da praza (encrucillada) foi ocupada, primeiramente, pola baiuca ou taberna, 
despois polo supermercado e nos derradeiros tempos, polas caixas de aforros e 
grandes bancos nacionais. De aí: suxerir que os grandes bancos teñen o seu berce na 
escura baiuca, parécenos bastante esaxerado. 
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A creación dunha Romaría ao pé do Castro Grande de Neixón en 1978, o 
xuramento feito enriba da laxe de Ferreiros na Baixa Idade Media, os cirios 
prendidos pola noite no peto de ánimas de Nine non cremos que obedezan a esta 
lóxica mercantilista moderna, propia do sistema capitalista, que aqueles autores 
aplican sen cortapisas á sociedade labrega tradicional. 

Adentrarémonos no estudo sistemático das manifestacións materiais da 
relixiosidade popular de Cespón tendo en conta que se trata dun mundo dinámico, 
en constante cambio, no que se combinan iniciativas particulares, manifestacións 
colectivas, ordes oficiais, acontecementos históricos e fondos traumas colectivos 
producidos por procesos a grande escala como a emigración a América. 

Así por exemplo, o peto e cruceiro de Louriño foi erguido en 1902 por 
DEVOCION DE FLORENCIO SANCHEZ Y FAMILIA (como así reza na base); o 
cruceiro e peto de ánimas de Nine levantado en 1903 A DEVOCION DE JESÚS 
BERMUDEZ CESPON; o cruceiro de Lustres en A Coviña realizado en 1905 
PROPIEDAD DE MANUEL LUSTRES Y SU ESPOSA LUCIA LAIÑO Y SU YGOS 
PADRENUESTRO ADOREMOSLE. Á súa vez, o peto de ánimas e cruceiro da Casa 
Nova de Sandrenzo foi construído en 1917 para cumpli-la promesa que fixera 
Evaristo García para acada-la curación da súa muller embarazada á volta da súa 
estadía en América: VA DEVOCION DE EVARISTO GARCIA Y SU MUJER E HIJOS. 

Todas estas manifestacións obedecen á devoción de particulares que 
contrataron os servizos do Santeiro de Chave (Lousame) Andrés Castaño Castro 
(1881-1961) artífice e creador de moitísimos cruceiros e petos de ánimas no 
primeiro terzo do século XX na zona (Castro e Fernández de la Cigoña 2001: 183-
234). Interésanos aquí, máis que tratar do valor artístico destas realizacións (véxase 
a este respecto Martín Ruiz 1999), analisa-la cartografía simbólica da parroquia, 
coñece-lo trasfondo social destes elementos da cultura material. Neste senso 
constitúen unha arquitectura de prestixio de cara ao exterior, de reafirmación da 
unidade doméstica potente economicamente na parroquia. Un bo exemplo desta 
exaltación da casa é o peto de ánimas da casa de Lustres en A Coviña, 
pertencente a unha familia acomodada, propietaria de terras, vides e muíños. 
Antes de que chegase a electricidade á Coviña, o cruceiro do conxunto tiña xa 
instalada unha lámpada eléctrica que se acendía pola noite e desconectaba dende 
a propia casa á que pertencía, distante uns 500 metros, pois a casa, por ser rica, 
contaba cun xerador de electricidade (Castro e Fernández de la Cigoña 2001: 204). 

A devoción deste peto de ánimas, coma o de Nine, é grande, xa que sempre 
conta con velas acesas e flores, así como senllas esmolas depositadas en caixóns 
acoirazados. Un epígrafe, excepcional en Galicia, advirte ao camiñante: A LAS 
ANIMAS BENDITAS DASLE LIMOSNA SIPUEDES TANBIEN LO ESTIMARAS 
CUANDO TU ANIMA FUERES. AÑO DE 1907. E.S. 

6. Actuación 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de 
Neixón 

Manuela Costas Casais 
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6.1. Localización 

O sector de Neixón está ubicado na parte interna da Ría de Arousa, na enseada de 
Rianxo, que é máis ampla na parte central que na externa, e xa queda pechada 
polos saíntes rochosos de Rianxo, ao este e Abanqueiro ao oeste. Na parte interna 
ábrese a chegada dos ríos Grande, que desemboca preto do Bico do Mar, e 
Beluso, na parte central da enseada. A configuración da enseada rompe preto das 
desembocaduras dos ríos xa citados, pola presenza dun saínte rochoso, con 
orientación NO-SE, que se abre cara ao mar e que recibe o nome de Pta. Neixón. 

6.2. Obxectivos 

Este traballo céntrase no sector de Pta. Neixón, e o obxectivo principal vai ser 
definir as principais unidades xeomorfoloxicas que dominan o sector costeiro. Pero 
para iso é necesario contextualizar este sector  alomenos dentro da configuración 
da enseada na que se inxire. 

A modo de información teórica, hai que recordar que a costa constitúe a 
interfase entre o océano, continente e atmosfera, polo que a zona costeira é de 
amplitude variable e pode cambiar co tempo. Así en calqueira localidade pode ser 
caracterizada de acordo a criterios físicos, biolóxicos ou culturais, que por outro 
lado non teñen que coincidir entre eles. 

En termos xerais na enseada de Rianxo dominan os procesos mariños e 
continentais. Existen tres ambientes diferentes que actúan de forma conxunta: un 
deles dominado por procesos mariños –ondas, correntes e mareas- outro por 
procesos de orixe continental-procesos de ladeira- e un último onde os procesos 
dominantes están vinculados a interacción entre o mar e o continente -medios 
estuarinos- que implican a aparición de correntes específicas e medios 
sedimentarios propios. 

Na dinámica sedimentaria da enseada os procesos fluviais xogan un 
importante papel. Os ríos traen sedimento, que se redistribúe pola costa. Esta 
distribución depende das correntes dominantes de fluxo e refluxo dominantes nos 
medios estuarinos, o que favorecen a aparición de canles de fluxo e refluxo, que 
permanecen en boa medida submerxidas e que ligados a elas son onde se dan os 
procesos de erosión e sedimentación máis intensos na enseada. 

No fondo da enseada, ao oeste da desembocadura dos ríos Grande e Beluso, 
nun espazo relativamente tranquilo está Pta. Neixón, que se adentra no mar a 
modo de espolón, e presenta unha morfoloxía en planta relativamente suave, que 
tan so se interrumpe na Punta externa e nos saíntes rochosos que afloran nos 
castros.  
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6.3. Factores do modelado 

Os factores do modelado que dominan no sector están determinados por procesos 
mariños, continentais e antrópicos. 

1. Os factores mariños están controlados polas mareas, ondas e correntes. 
Este sector poderíase clasificar como macromareal, xa que o rango mareal 
en mareas vivas tende a superar os 4 m. A maraxe, na enseada, está xerada 
por ventos relativamente cercanos á costa, caracterizados por unha alta 
frecuencia pero unha lonxitude de onda curta. Os tipos de rompente que 
afectan a este sector dependen da pendente do fondo e do carácter máis 
ou menos abrupto da onda. Na Punta de Neixón a pendente do cantil fronte 
as ondas é máis abrupta que no resto do sector, polo que se pode chegar a 
acadar unha rompente tipo plunging ou en voluta, producida cando a crista 
avanza cara adiante e remata por colapsar. No tramo de costa restante, 
domina unha ruptura tipo spilling ou en derrame, no que a fronte da onda 
faise casi vertical, avanzando coma unha masa de auga, sen perder a súa 
forma, e diminuíndo a altura ata derramarse. Pero en xeral as ondas 
rompen segundo patróns máis complexos, xa que estas cando chegan á 
costa tenden a distorsionarse por modificación da súa velocidade e 
lonxitude. Un factor importante que as afecta é a refración das ondas. Esta 
comeza a producirse cando a onda entra en augas pouco profundas, polo 
que está moi ligada á topografía submariña, deste xeito as ondas tenden a 
chegar paralelas á liña de costa e a enexía concéntrase nos cabos e 
saíntes, favorecendo a erosión, como en Pta. Neixón, e pola contra  nas 
enseadas a refración reduce a enerxía e incide directamente na praia, 
predomiando nestes sectores a acumulación como sucede nas praias 
situadas ao oeste da Punta. Ligado ás desembocaduras dos ríos Beluso e 
sobre todo Grande, as correntes de descarga acadan un papel importante 
na configuración xeomorfolóxica de toda a enseada. Estas correntes están 
suxeitas a unha dinámica mixta fluvio-litoral, onde se xeneran canalizacións 
das correntes pola mestura de augas doces e salgadas, ou por condicións 
hidrodinámicas específicas. As correntes de descarga xogan un importante 
papel na erosión, transporte e deposición de materiais. 

2.  Os factores continentais son os que están ligados á xeoloxía, sobre a que 
actúa a dinámica mariña, combinada cos procesos subaéreos. A natureza 
dos materiais, litoloxía e grao de alteración condiciona a evolución da liña 
de costa. O retroceso da costa nuns sectores e a acumulación de material 
noutros, está en estreita relación coas características estructurais do relevo. 
Neste sector o material dominante é o metamórfico –xisto- aflorando tan só 
no saínte material ígneo –granito e pegmatita- que polo xeral presentan 
unha maior dureza aos procesos mariños. Aspectos estruturais salientables 
nas rochas metamórficas son o buzamento, dirección dos planos de 
estratificación e xistosidade, e da tectónica en relación coa dirección e 
inlinación de diaclasas e fallas. En xeral as diferencias no grado de 
alteración do material xistoso son por cambios mineralóxicos, 
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concretamente polo maior ou menor contido en seixo e diferencias 
marcadas na dirección, orientación  e buzamento dos estratos, e polo maior 
ou menor grado de diaclasación [Lámina 50, fig. 2]. Con estes parámetros 
obsérvanse diferencias entre a a dinámica que mostra a Punta e os 
restantes sectores onde a variabilidade mineralóxica e grado de 
fracturación confírelle ao rochedo unha resistencia diferencial ante a 
dinámica mariña e continental. Os procesos subaéreos teñen unha grande 
importancia en todo este sector, xa que debido a que se trata en xeral 
dunha área de baixa enerxía da oleaxe, o continente tende a avanzar sobre 
a liña de costa, como se observa en todo o tramo onde a vexetación 
continental chega ao litoral [Lámina 50, fig. 1]. En xeral, os procesos 
subaéreos preparan a rocha para a ación dos axentes mariños, mediante 
procesos mecánicos e químicos. Hai algúns exemplos de formación de 
microformas alveolares, sobre substrato metamórfico, relacionadas con 
corrosión química, posiblemente pola alteración dalgún compoñente 
mineral debido á penetración de sal nas fisuras da rocha [Lámina 51, fig. 
9]. Os efectos da meteorización mecánica son apreciables en toda a liña de 
costa, destacando no sector SO do saínte. Os seus efectos tradúcense na 
aparición de bloques e cantos aos pés dos cantís, procedentes da caída de 
material da parte superior destes, procedentes da activación de liñas de 
fractura converxentes [Lámina 50, fig. 5].  

3. A acción antrópica é moi importante e débese considerar coma unha gran 
modificadora da paisaxe, tanto na liña de costa coma nas vertentes. 
Modifica e transforma as ladeiras mediante dúas vías principais: por un lado 
realiza unha laboura de cantería, substraendo a rocha que aflora para uso 
na construcción, e por outro traslada solo, cambiando do seu lugar de 
orixe, posiblemente fóra do castro, polas características morfosedimentarias 
que presenta, e transportando este material ata a área dos castros. Ao 
mesmo tempo tamén se fai uso do material tamaño grava e canto que se 
localiza sobre a plataforma litoral e nalgunhas das praias de gravas e 
cantos do sector [Lámina 50, figs, 3 e 4]. A materia prima que aporta o 
medio, úsase de forma indiscriminada, provocando posiblemente o 
primeiro impacto antrópico intensivo sobre as vertentes e a conseguinte 
modificación da paisaxe costeira.  

6.4. Formas litorais 

6.4.1. Formas erosivas 

Dentro destas formas defínense os cantís medios-baixos labrados sobre rocha, os 
cantís baixos ou plataforma litoral e as furnas, labradas en material rochoso moi 
alterado [Lámina 50, fig. 6]. 

En xeral este é un sector de moi baixa enerxía polo que domina a acumulación 
fronte a unha baixa tasa de erosión. Os efectos de procesos activos de erosión tan 
só están ligados á Pta. de Neixón e sobre todo ao sector suroeste. Os efectos da 
oleaxe e da refración provocan unha intensa ación erosiva, que se ve favorecida 
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polas características específicas da rocha –menor contido en seixo, buzamento e 
direción dos planos de estratificación e xistosidade coincidentes, e unha intensa 
rede de diaclasación de direción N-S [Lámina 51, fig. 8]. Evidencias desta ación 
erosiva é a aparición sobre a praia de mistura de fragmentos de rocha, con 
material bioxénico e con restos de cerámica, que posiblemente procedan das 
vertentes do Castro de Neixón [Lámina 51, figs. 11 e 12].  

Tan só na Punta o cantil cobra un relativo desenvolvemento vertical, 
relacionado coa aparición doutra litoloxía, como son os granitos e pegmatitas. Na 
base, e sobre xisto lábrase unha plataforma litoral, que coa marea alta queda 
sumerxida. Sobre ela aparecen grandes bloques de granito e xisto, que se 
desprenden da rocha seguindo a liña de fracturas dominantes. Cara ao suroeste 
segue o cantil, e é neste tramo ata a aparición dos primeiros entrantes, onde cae 
máis vertical e a plataforma ten unha menor anchura, polo que é un dos sectores 
nos que se acada máis profundidade coa marea alta. Aquí aumenta o tamaño de 
grao da mineraloxía dos xistos así coma o contido en seixo, e o buzamento e 
direción dos planos de estratificación e xistosidade cambian de horizontais a 
verticais respecto á incidencia da oleaxe.  

Pola contra no sector suroeste, fóra do dominio erosivo, combínanse tramos 
de acumulación con outros onde a plataforma litoral acada unha anchura 
importante. A variabilidade na súa forma en planta está controlada polo grao de 
alteración da rocha e pola disposición dos estratos. Sobre un material 
metamórfico, con características similares, as diferencias están determinadas pola 
disposición dos estratos. A resistencia que ofrecen á dinámica mariña non é a 
mesma se están horizontais, verticais ou con certo grao de inclinación, o que 
implica superficies variadas dende máis regulares ata altamente irregulares. É 
frecuente atopar microformas de tipo alveolar, labradas tanto en paredes 
horizontais coma verticais. Este tipo de alteración resposta a procesos 
preferentemente de tipo químico.  

A conxunción de fracturas na superficie da plataforma favorecen a preparación 
do material para desprenderse da rocha, o que explica que exista material solto 
tamaño bloque e canto sobre a plataforma. Os materiais están maioritariamente 
angulosos e subangulosos e os de maior tamaño non están moi alonxados da 
rocha da que proceden, o que denota unha actividade mariña pouco activa. 

Outra forma erosiva presente no sector suroeste, son as furnas estruturais 
[Lámina 51, fig. 7]. Trátanse de buratos que se escavan no rochedo. Neste caso o 
cantil sobre o que se labran está moi alterado e intensamente fracturado, o que 
facilita que se intensifique a laboura mariña na base do cantil e tenda a 
desplomarse. Existen neste tramo dúas furnas labradas sobre o mesmo tipo de 
material. 

Non se observaron cantís de orixe sedimentaria, a excepción do localizado 
entre o porto e a desembocadura do río Beluso. Desenvólvese, sobre rocha de 
natureza metamórfica, un depósito coluvial, que está recheando unha pequena 
valgada, no que tan só se diferencia un nivel basal, que corta o substrato, 
composto por gravas e cantos subredondeados de seixo e xisto, dispostos coa 
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orientación da pendente, e sobre éste un material sen estrutura definida de cores 
amarelas e roxizas e natureza areo-limosa, no que se misturan abundantes gravas 
heteroxéneas tanto en natureza coma en forma. Este depósito mostra unhas 
características específicas tales como a ubicación e singularidade de facies, que 
non se pode relacionar con outros localizados na costa galega. Ademáis, neste 
sector non se atoparon exemplos similares, o que parece reflictir que este sexa 
unha acumulación moi puntual, na que a parte máis masiva do depósito, resposte 
a unha orixe controlada pola actividade antrópica, máis que a procesos naturais -
continentais ou litorais. 

6.4.2. Formas acumulativas 

Están representadas por praias de area grosa e material bioxénico, e praias de 
gravas. 

As mellor desenvolvidas están no sector suroeste e en xeral presentan un perfil 
en planta suave con escasa pendente, que coa marea alta quedan practicamente 
sumerxidas. O material do que están compostas é heteroxéneo. É moi abundante 
o seixo, seguido de cerca polo xisto, e por material bioxénico de natureza variada 
[Lámina 51, fig. 11]. O material non está redondeado, e o tamaño dominante é 
área grosa e grava. Nalgúns sectores tamén aparece na praia restos de cerámicas. 
Estas pequenas praias sepáranse entre elas pola aparición da plataforma litoral. 

Desenvólvense sobre a plataforma, nas pequenas irregularidades da 
superficie, acumulacións de gravas e algún canto de xisto e seixo, con formas 
subredondeadas e subangulosas, que coa maraxe realizan unha laboura de 
abrasión sobre a superficie da rocha. 

No sector sureste o sector máis distal da punta, tamén mostra acumulacións 
de gravas de xisto e seixo, con formas subangulosas e subredondeadas ao pé do 
cantil e atrapados nalgúns ocos da plataforma litoral. Do mesmo xeito que no outro 
sector, estas praias soen quedar sumerxidas coa marea alta.  

6.5. As vertentes 

Fronte a unha dinámica litoral, máis controlada por procesos naturais –mariño e 
continentais- están as vertentes e crestas, paisaxe actual que é o reflexo da 
interación do ser humano co medio. Este é un área fortemente antropizada e tan só 
se pode chegar a vislumbrar como sería este sector no que se combinarían crestas 
rochosas, dominadas por pegmatitas, e sectores máis deprimidos entre éstas nas 
que o solo tería un maior desenvolvemento [Lámina 52, fig. 13]. Existe unha 
superficie máis elevada que coincide coas cristas dos dous castros, e arredor 
deles desenvólvese unha superficie chan que cobra maior amplitude no castro 
Grande. As ladeiras están altamente modificadas, pero semella que a altitude vai 
caendo de forma paulatina cara á costa, e cara aos bordes a pendente acentúase. 
O sector máis rochoso está na Pta. Neixón. 

O material rochoso que está in situ mostra rasgos intensos de alteración, sobre 
todo os cristais de moscovita e feldespato potásico, e tan só aparecen algúns 
blocos caídos pola vertente, suxeitos a desprazarse por efectos da gravidade. 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

105 

6.6. A ación antrópica 

Este sector mostra rasgos intensos dunha forte alteración da paisaxe dende os 
primeiros momentos da ocupación do castro Pequeno. Estes efectos de cambio 
quedan rexistrados en maior ou menor medida na paisaxe actual. Algúns deles 
son: 

• Destrucción das cristas rochosas e modificación do solo 

• Movemento e transporte de material: realización de murallas e fosos 

• Chegada de material alóctono para as murallas e muros 

• Utilización do material litoral para as paredes das vivendas, que se constata 
coa similitude que garda cos analizados na actualidade na liña de costa 
[Lámina 52, fig. 14]. 

Estes cambios na paisaxe de Neixón tradúcense nunha nova configuración do 
espazo vivido, que xera unha transformación directa da paisaxe e provoca sinais 
materiais, que chegan ata a paisaxe actual, e que son o resultado do impacto 
antrópico sobre este medio. 

7. Actuación 7: Castros, wolfram e estaño: unha ollada 
arqueolóxica á minería contemporánea en Neixón 

Xurxo M. Ayán Vila 

Xosé Moledo Santiago 

Arqueólogo e documentalista audiovisual 

A nosa estratexia de traballo toma como punto de partida a natureza 
multidimensional da Punta de Neixón, un espazo que se presenta, entre outras 
cousas, coma un entorno natural, unha área arqueolóxica, un espazo simbólico e 
unha zona de captación de recursos económicos (Ayán 2005). A confluencia 
destas variables derivou, ás veces, nun conflicto de intereses entre as diferentes 
actividades desenvoltas en Neixón co gallo de maximiza-la súa potencialidade 
mariña e mineira. Como evidencia histórica en época contemporánea 
reproducimos a continuación ab extenso un litixio conservado no Arquivo 
parroquial de S. Vicente de Cespón73: 

 

Que ha llegado a conocimiento de los dicientes que, en esta jefatura de su digna 
dirección, se ha presentado solicitud de permiso de investigación de sesenta y cuatro 
pertenencias de mineral de Rutilo y otros, por D. José Miguens Teijeiro, vecino de 
Araño, Rianjo, con la denominación ‘mina Sagrario’, registrada al nº 4.438, y que sitúan 
en los parajes llamados Puente Beluso, Arribada, Comba y otros de las parroquias de 
San Pedro de Bealo y San Vicente de Cespón […] 

                                                 
73. Arquivo Diocesano de Santiago. San Vicente de Cespón. Varia 4. Carta de los vecinos de Cespón, Bealo y 
Abanquero. Al señor ingeniero jefe del Distrito Minero de A Coruña. 1960 
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Las pertenencias, cuyo permiso solicita, sitúanse, sino en su totalidad, si en gran parte, 
en la zona costera formada por la playa que bordea los lugares que se citan en la 
solicitud. Esta faja de playa ha sido utilizada siempre por los exponentes, sus familiares 
y demás vecinos de las parroquias de Bealo, Cespón y Abanqueiro por el 
aprovechamiento del marisco que en ellas se cría, y que contribuye al sotenimiento, 
sobre todo en período de escasez, de la mayor parte de los vecinos […] 

De permitirse llevar a cabo esas faenas de investigación, serían mucho más graves los 
perjuicios causados, que los beneficios ya porque, de un lado la playa se volvería 
improductiva […] y por otro lado no se lograría, como contrapartida, más que, a lo 
mejor, unos cuantos kilos de mineral, no de filones, sino rodado. 

 

Por unha banda, esta solicitude constitúe, de por si, todo un testemuño de 
Antropoloxía Cultural para comprendermos as dinámicas socioculturais nunha 
comunidade rural e mariñeira galega nos anos 50/60. Neste senso, a comunidade 
local, para a defensa dos seus intereses tradicionais fronte ao desenvolvemento de 
iniciativas capitalistas foráneas, bota man do crego (de aí a conservación do 
documento no Arquivo Diocesano), asumindo o papel deste como intermediario 
válido para tratar coas instancias oficiais do Estado. 

Por outra banda, vése reflectido o conflicto de intereses entre a parroquia, a 
tradición, e as iniciativas particulares inseridas nun modelo de explotación do 
medio propio dunha economía capitalista de mercado. A solicitude dos veciños 
será finalmente desestimada pola Jefatura del Distrito Minero de Coruña que 
concede permiso de investigación74 da mina chamada Adelina (N. 4.4381) a prol de 
D. José Miguéns Teijeiro (petición de 13 de abril de 1957): 

 

Resultando: 

… Alegando [os veciños] que como se deduce de la solicitud del permiso de 
investigación, las pertenencias o gran parte de ellas, se hallan enclavadas en la playa 
de Lobrigos, playa eminentemente marinera que siempre ha producido gran cantidad 
de mariscos cuya recolección constituye el sustento y un medio de vida para la gran 
mayoría de las familias de las citadas parroquias, y que de permitirse la realización de 
los trabajos de investigación aquellas quedarían privadas del producto de la playa 
porque se removerian las arenas causando la muerte del marisco […] que si de un lado 
pueden realizarse las calicatas o excavaciones que ya vienen haciéndose en terrenos 
de dominio público, dentro de ciertos límites, debe preceder el conocimiento de la 
autoridad local, sin que baste la simple autorización de la comandancia de Marina […] 

El ingeniero-jefe que suscribe ACUERDA desestimar la oposición formulada por 
vecinos de las parroquias de Cespón, Bealo y Abanqueiro en el Ayuntamiento de Boiro. 

(Sello de saída, 9 de novembro de 1960). 

                                                 
74 Arquivo Dicocesano de Santiago. S. Vicente de Cespón. Varia 4. Resolución de la Jefatura del Distrito 
Minero de Coruña. 1960. 
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Este litixio confirma a potencialidade mineralóxica e metalúrxica da zona75, un 
aspecto xeolóxico que condicionou o devalar histórico da Punta de Neixón. A 
análise xeomorfolóxica realizada (véxase o apartado 6) permite identificar as áreas 
de captación destes recursos presumiblemente utilizados polos habitantes dos 
Castros de Neixón. A este respecto a zona máis cercana concrétase en Vidres, a 
escasos metros do Castro Grande, na que se desenvolveu unha explotación de 
estaño na postguerra da que restan numerosos restos (a estudar dende o punto de 
vista da Arqueoloxía industrial) e, o que é máis importante, abundantes testemuños 
de xente que traballou alí. 

Neste ano oficial da recuperación da Memoria Histórica iniciamos esta liña de 
traballo en Historia Oral, con gravacións audiovisuais das entrevistas levadas a 
cabo aos nosos informantes, que servirán de complemento á investigación 
paleometalúrxica comezada en 2005. Reproducimos a continuación algúns destes 
testemuños referidos a Vidres76 [Lámina 53]. 

7.1. Explotación mineira de Vidres (Neixón, Cespón, Boiro) 

María García Fiz, 63 anos, aldea de Nine (data da gravación: 10 de agosto de 
2006) 

Eu aí non traballei pero aí traballaba meu irmán o máis vello, tiña 16 anos, e eu 
acórdome que aí ibamos coas outras rapazas á escoria a collela e reñíannos pola 
coller e se xuntabamos medio quiliño dela porque naqueles tempos facía moita 
falta pois vendíamoslla ó señor por un real ou por dous patacóns, eran cousas de 
rapaces. Meu irmán contaba que traballaban moito porque todo era a base dunha 
cousa e outra e que ganaban moi pouco; despois el marchou de alí porque 
ganábase tan pouco, e despois xa se empezou a desface-la cousa e xa quedou en 
nada, quedou todo arruínado. 

Aí eso empezou a cousa ó principio cando había… viña o mar para arriba e 
lavaba a area e aí empezou a aparecer esas pedriñas negras e empezaron a decir 
a xente deu en dicir  

Hai escoria en Vidres!, escoria en Vidres!  

E despois empezou a xente a ir a ela pero non había, non era escoria, que non 
era estaño nin iso que non había a quen vender e foi despois cando este señor de 
aquí que lle chamaban Evaristo que morreu e se encargou non sei por mediación 
de quen e foi cando fixo esa empresiña pequena, que non era nada, eran dez 
personas pouca cousa era. 

 

                                                 
75 Como referencia á riqueza en estaño na parroquia de Cespón contamos cunha escueta cita na Geografía 
de Reino de Galicia: En la punta Neixón, en un cocnchero de ostras, halláronse un hacha pulimentada, 
restos de cobre, molinos, etc., etc. Distrito estannífero explotado en la antigüedad, era uno de los más 
pequeños de Galicia (Carré 1980: 548). 
76 O noso traballo tamén tratou a explotación mineira de Lampón (Boiro) e a grande mina de Sanfins 
(Lousame). 
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Baldomero Cespón Teira, aldea de Nine, 83 anos (data de gravación: 11 de 
agosto de 2006) 

A mina esa comenzouse a explotar no ano 47, 48, de aí sacábase estaño, había 
unhas pepitas pero moi pouquiñas de ouro, que aparecían e a xente íbaas 
camuflando como podía e o encargado mandounos, chamábase don Rafael 
Bielsa, o encargado, que era andaluz, mandounos facer catas polo monte para 
facer muestras e alá onda os castros pola parte de acá pola beira do mar, alí había 
moita escoria e moito estaño, pero alí non puidemos continuar porque 
encontramos unha parede como as que hai ahora nos castros pequenos, unha 
parede ben feitiña e dixémoslle a don Rafael, alí apareceu esto, e el dixo esperar 
esperar que vou eu a mirar eso e cando o viu dixo 

Tapar, tapar. Aquí no tocarle que esto pertenece al Ministerio de Cultura. 

Nós chamámoslle o escorial de Vidres, sacábase moita escoria, durmía o 
encargado nunha casa e traíase o material todo para aí, toda a escoria iba para aí e 
despois había un tal Parga Moure que era o que o levaba para fundir e quedou a 
20 % de escoria, de estaño logo, pero tamén saía estaño puro, moi fino, había un 
lavadero con motor nós chamabámoslle unha cartagenera que había que estar a 
apalancoar aquela terra esa, e había un fulano sempre subido no chisme ese a 
traballar. 

Había unhas ancarellas, unhas parigüelas, e entre dous acarrexábase a terra 
para o lavadero, despois o grueso tirábase con el, e o fino pasaba á cartagenera 
esa para manipulalo, para aquelar, á noite separábase o estaño a unha parte, e a 
escoria a outra. Lavábase e cando viña o embarcamento embarcábase para onde 
fora. Nunha ocasión veu tamén A Cambocha de Boiro77 que traficaba moito no 
asunto do contrabando de estaño e tocoume a min de guardia, facíase a guardia 
de noite moitas veces e veu para aí en barriles dun cántaro, todos fondados, e non 
sabían o que era, pero eu soubeno ¡era estaño! Viña para aí para mandar para 
onde mandaban o estaño de aquí, e díxome o encargado que era andaluz, falaba 
en castellano: 

Baldomero te toca de guardia, eh! toma la escopeta, antes de que te 
encañonen, encañona.  

Bueno, eu senteime no monte. Xa podían levar a caseta e máis o estaño que 
non me preocupei de nada… non apareceu ninguién por alí. 

Había estaño e escoria, wolfram non había. A escoria quedaba ó 20 % de estaño, ó 
fundila de novo, e despois había estaño puro, unha cousa moi finiña. O lavadero 
era unha mesa que iba correndo, e iba caíndo a terra e quedaba o estaño. Tamén 
había unhas pepitas de ouro, unha insignificancia de nada. Eu encontrei unha 
cousa pouquiña que era coma pouco máis que unha area destas, pero era pesada 
e trouxena para casa e dínlla á miña mai, e será ouro? eu non sei e levouna a Boiro 
e déronlle 30 pesos por ela. Pero desas non apareceron máis. 

                                                 
77 Embarcación citada por B. Máiz no seu estudo sobre as embarcacións de pasaxe nas rías galegas (2000: 
98-100). 
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Sacábano por mar, para Villagarcía, aí na plaia de Vidres, onde salía o propio 
material. Botariamos de dous a tres anos traballando. Despois empezou a 
escasear máis. Despois o encargado díxonos que despois iriamos a Barraña, na 
plaia esa que tamén había muestras de estaño, en Boiro, pero como non deixaron, 
pois acabouse e desapareceu todo. 

Seriamos aproximadamente, algúns xa morreron, 14 ou 15 personas entre 
homes e mulleres. As mulleres acarrexaban parigüelas, terra tamén para o 
lavadero, outras paleaban tamén, os homes cavaban con azadóns, con picochas. 
Cobrábase sobre 25 pesetas, cinco pesos, daquela, non había seguro de ningunha 
clase. 

A Lousame foramos a roubar wolfram a Sanfins, sacabamo-la terra en sacos, e 
ibamos lava-la ó río. Daquela levabamos palizas da guardia civil. Aquelo fora 
naqueles tempos cando fora a Guerra Mundial, e vendiámolo no estraperlo. Se nos 
pescaba a Guardia Civil ganabas unha malleira e requisábannos a ferramenta que 
quedaba no cuartel. Andamos centos de personas ó wolfram. 

Hai un sitio aí ó lado de Vidres conocido polos Fornos que decían os vellos de 
antes, aí o lado de onde apareceron as escorias esas. Onde está o muelle. O norte 
do muelle chámase A Pedra de Sar pero un pouquiño para acá é a pedra dos 
Fornos. 

Ese estaño que veu da Cambocha de Boiro era de estraperlo, por eso viña 
escondido. Algúns disque iban de noite a roubar. Casualmente onde apareceu ese 
muro houbo xente a sacar a escoria esa que deixaramos nós alí. 

O traballo era normal, oito ou nove horas. Pagábannos por día, 25 pesetas de 
sueldo 

 

María Cespón Teira, aldea de Nine (data da gravación 10 de agosto de 2006) 

Traballei en Vidres no 49. O traballo consistía en que os homes cavaban terra e nós 
catro mulleres que habia alí carrexabámola para arriba á lavadora, nós non 
puidemos nunca colle-la lavadora. Sacaban escoria, iba á lavadora e dispois 
sacaban escoria non sei a que a destinaban, o jefe era un andaluz que vivía alí na 
aldea con dúas fillas. A xente que traballaba toda era de aquí, aquí traballaban 
María Cespón Sánchez, Pura Muñiz, Fernando Miranda Muñiz, María Sánchez 
Otero, Baldomero Cespón Teira, José Piñeiro e Manuel García. 

Chamábanlle escoria pero non sei en que consistía eso. Primeiro sacárona do 
monte, e despois sacárona da plaia, ó primeiro non querían pero despois 
decidíronse a sacala da plaia. Onde ves o depósito sacabámola debaixo, da parte 
do sur. Levabámola nas ancarellas, á máquina para lavar. Cando tiñan que chicar 
para o depósito. A bomba estaba continua, pero tiñan que poñela no mar cando 
estaba a plaiamar para chicar para o depósito. 

Era un señor que veu que lle chamaban o andaluz, era o encargado. Nós non 
vimos nunca aquí a outra persona que non fora el. Almacenaba o material na casa 
esa. Logo as venidas foron traendo area e terra, logo, unha do monte e outra da 
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praia, e foron tapando, ademáis eso quedou como aquí no sarso, a plaia toda do 
sur, quedou todo limpo, todo todo. 

Eso era unha cousa pobre. Traballabamos unhas dez personas. Tiña así coma 
unha palanca, unhos fuelles, para subir e baixar. 

Levabamo-la terra para arriba, despois paleaban ás pineiras esas, dábanlle a 
pineirar e quedaba a escoria. A agua iba ó depósito e dispois do depósito iba ó 
outro tubo que iba á peneira. A agua caía na pineira e axudaba a pineirar. 

 

José España Muñiz, aldea de Nine, 59 anos (data da gravación: 11 de agosto 
de 2006). 

Eu daquela, cando se empezou aquí a mina de Vidres, viñera un señor de Murcia, 
con dúas fillas, chamábase don Rafael Bielsa, vivían na nosa casa aquí en Neixón, 
entonces papá era o guardián de aí, e según nos decía papá, nós eramos 
pequenos, ata o ano 50 aproximadamente alí había escoria que logo se fundía que 
viñan pedras negras e decían que co wolfram da mina de Sanfins despois se 
fundía eso, iba despois para os cañóns dos morteros e de eso. Aquí sacouse 
bastante escoura desa. Había unha caseta embaixo, ten estado chea, había un 
lavadero en Vidres onde traballaban quince ou vinte personas no lavadero. Dispois 
viñan, collíano e levábano en barcos para Vilagarcía. En Vilagarcía cargábano e 
levábano para fundir co wolfram para eso dos cañóns e que estuveron inda moi 
ben de tempo. 

Inda está hoxe o lavadero, aínda está aí o tanque e a tubería onde se 
enganchaba para o lavadero. E despois eso acabouse, pero dalí xa botaría uns dez 
ou catorce anos por agotamiento de filón, pero aquí o jefe ese, o señor Rafael 
Bielsa, marchou e logo volveu outra vez, volveron a intentalo, xa tiña eu doce ou 
catorce anos, e sacaron aínda bastante estaño, que iban pedras en lingotes, aínda 
se vén aí que están cubertos de silvas, matoxos e cousas así, se vai e se escarva 
aínda están as covas, non ten pozos, pozos non, pero covas fondas si, de cinco 
metros de fondo, pero bastante fondo, os filóns así sacando, bastant pero bastante 
fondos. Hoxe está cuberto; é unha cousa que se acabou. 

Hai moitos anos que foi xa. A Vilagarcía levábano desde o porto de Vidres78. 
Para Carril e Vilagarcía. Outras veces viñan coches tamén, que xa había coches 
daquela. O porto era Vidres. O porto de Vidres era o abrigo que tiñamos nós; ahora 
non, ahora cando se abreu a vía rápida pasouse para onde está ahora. O porto 
dos mariñeiros era o porto de Vidres, de sempre. Os barcos a vela, as dornas, os 
balandros estaban no porto de Vidres, non había aquí outro porto. Solamente 
había do Bodión a Vilagarcía unha motora de pasaje, o Cardona de Vigo, esa 
empresa de Vigo. Embarcadoiro no que salía o barco do señor Emilio, Blanquito 
de Tarragona, de aquí chamábamoslle os Fornos, ese era a motora que había, 

                                                 
78 Efectivamente o estaño procedente de Lousame e explotacións da contorna levábase a Carril. Como 
Sinaloa no seu día E. Carré Aldao (1980a: 800): En Taragoña, después de un largo viaje por entre montes, se 
reúne el mineral de estaño procedente de las minas de Lousame (partido de Noya) y se hace el envío en 
grandes barcazas al vecino puerto de Carril (Pontevedra) para su preparación y exportación a Inglaterra. 
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Blanquiño, motora a vela primeiro e despois meteulle motor, Blanquiño de 
Taragoña, era o transporte que había a Vilagarcía. Era eu moi pequeno, tería  
aproximadamente eu tería sete anos, pero a motora era de antes. Despois veu 
outra motora que lle fixo a competición, dos Fornos a Villagarcía, onde iba toda a 
xente de aquí para buscar arroz, aceites, de todo, para Villagarcía, que aquí non 
había, chamánbanlle A Ría de Beluso, xa era unha motora, cun motor de 24 
cabalos, e iba e viña facéndolle xa a competencia ás outras. Ó porto chámanlle Os 
Fornos, entre Pedra de Sar e Vidres. 

Pedra de Sar é este varadero qu nos fixo Costas e a Xunta. A pedra que fixeron 
para a ponte de Beluso coa vía rápida, veu para aquí que non tiñamos onde 
amarrar, para os barquiños de aquí. 

A Pedra dos Fornos que sae para fora que debaixo hai unha fonte que non 
seca nunca, esa fonte non seca nunca, aí era onde se embarcaba sempre para ir á 
festa a Rianxo, á Guadalupe. Xa antes, papá e Belarmino Vilas a pasar xente en 
dous barquiños a vela a pasar a xente para a Rianxo. Daquela había un espigón 
pequeno. O muelle de Sete Fogas. Iban dous barquitos de aquí apara Rianxo e 
para Taragoña. Estouche falando do ano 47, 50. 

E índa me acordo. Os Castros estaban cando eu era rapaz pequeno, as 
murallas estábanche a un metro e dous e tres metros de alto. Daquela estaba todo 
cuberto. Íbase á pedra ó monte, daquela, no ano 55, e íbase cos carros, esto foi 
unha cousa... cerráronse moitas hortas coas pedras dos castros. Daquela non se 
lle daba importancia, como ahora. Se daquela fora hoxe, entonces eso estaría 
como están en moitos sitios. 

Os Fornos eso era un embarcadoiro natural;  é unha pedra que che sale para 
a fóra, daquela tiña moit máis cantil, agora hai moito fango. O cargadeiro era OS 
Fornos. Vidres era o puerto dos barcos marisqueiros e pesqueiros de aquí. O 
portiño ese dos Fornos era o porto cando viña a motora de pasaje para Taragoña e 
Vilagarcía. Os pais do meu pai xa lle chamaban Os Fornos. Xa un cuñado de meu 
pai e un abuelo de meu pai cando marcharon para a Argentina, cando viñeran á 
casa viñan á prai de Vidres. Segundo contaban viña xa de atrás, era o único sitio 
que tiñamos aquí para embarcadeiro era os Fornos. 

A habitación da escoria, eso era cando sacaban a escoria de alí. Índa 
hoxendía lle chaman o cuarto da escoria. Era o nombre que lle daban aquí era 
escoria, pero era estaño sen fundir. Dispois levábase e fundíase, según decían 
mezclábase co wolfram para os cañóns. Na postguerra aí ten estado cheo hasta 
arriba. Leváse a cargar para Villagarcía e Carril. Papá tiña un barco, unha dorna, 
gamela, e levaba para Villagarcía. 

Os homes cavaban e as mulleres estaban no lavadro. Aí traballarían, serían 
unhas quince ou vinte personas, todas eran de por aquí. Xa máis tarde 
comenzouse a cavar tamén en Bealo, pero non deu como aquí. Dispois acabouse, 
e marcharon por agotamento do filón. 

Daquela aquí as mulleres traballaban… e non eran oito horas como ahora… 
igual traballaan de rompe-lo día hasta a noite, como se suele decir Leña al 
manzano! e a traballar outra vez. 
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En Vidres había o tanque que tiraron con el. Recórdome moito que é unha 
cousa para lle decir á xente. Antes cando eu era rapaz collíanse xestas, os 
tranchos, ibamos dous ou tres e ibamos polos peixes, e agora non hai un.  

Había unha caseta onde estaba o guardián, que era meu pai, despois había 
outro departamento onde se guardaba a escoria, bueno, o estaño, iban pedras 
para ir á fundición. E despois nós os rapaces íbamos á escoria, ibamosche 
andando, íbamos ás pedriñas, cun cestiño e logo vendiámosllas ó señor Bielsa e 
nos daban 3 pesetas, 10 pesetas, no ano 53-54, que xa eran cartos daquela, teño 
eu agora 59 anos. Colliámo-los cestiños de aros e levabámosllos cheos e o pesaba 
o señor Rafael e compraba. E despois outro día ibamos á escombreira, e 
volviamos á plaia. Nunca nos berraban. Nunca nadie nos dicía nada. Era unha 
marabilla daquela, arre carallo! 

Había un depósito alto, que a base aínda está. Ese depósito era o que lle a 
agua ó lavadero. A tubería sería de 12 centímetros de diámetro tería, e chicaba 
para o lavadero. Según me parece índa deben de estar, arriba na pedra, os 
enganches do cemento onde estaba acoplada a tubería, para a parte do sur da 
plaia. Eso si. 

Pois era eu rapaz, non che pode decir nada do contrabando. 

Andaban picando nas pedras, e dispois iban ó lavadero. Viñan as pedras xa 
medio desfeitas, porque che eran como seixo, como o ensarso, pero a escoria xa 
viña co color negro, que viñan en carretas de madeira, e botábana á cinta e 
despois pineirábana. Estaban as mulleres dun lado e do outro collendo as 
pedriñas do estaño, dun lado e do outro. 

 

María Rosa Cespón Sánchez, 78 anos, Nine (data da gravación; 9 de agosto 
de 2006) 

Traballamos moito tempo alí, a lava-la terra, e a coller terra na plaia cando estaba o 
mar baixo e había un lavadero para lavala. A escoria mandábana para Villagarcía. 
Eu sei que era Don Rafael Bielsa, era o capataz, o que nos pagaba e facía caso da 
xente. Eramos todos de por aquí. O home ese era andaluz, era de Andalucía. 
Andabamos moitos, algúns xa morreron. Eu tería corenta anos. Andaban os homes 
a remesar a terra con picarañas, e as mulleres anadabamos cunha parigüelas para 
subila a lavala, e o que quedaba dispois analizábano, que era escoria, lle 
chamaban escoria. Eran unhos lavaderos, cunhas pineiras. Pasaba a terra miudiña 
esa polas cartageneras e dispois pasábase por alí e volvíase a lavar. Había un mtor 
que chupaba a agua do mar para lavar a terra esa. Para colle-la terra no monte e 
despois baixabamos á beira da plaia cando baixaba o mar. Fomos a analiza-la 
terra, ibamos con palanganas polas plaias, ó Budión, alí non se atopaba nada, 
fomos tamén a cerca da minade Sanfins, no monte que lle chamaban o monte de 
Farexas. O jefe chamábase don Rafael Bielsa el era andaluz, el collía aí iso e 
despois o mandaba para Villagarcía. 

O sueldo daquela non me acordo. Pagábannos ó mes por oito horas de traballo 
tódolos días de luns a viernes. 
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VALORACIÓN DO MATERIAL ARQUEOLÓXICO 
RECUPERADO 

A campaña arqueolóxica de 2006 deu como resultado –aparte das mostras 
faunísticas, antracolóxicas e malacolóxicas citadas con anterioridade- a 
documentación de 1737 fragmentos cerámicos, 2 pondus, 2 pesas cerámicas para 
labores de pesca, 183 pezas líticas, 1 conteira de bronce, 1 travesaño de fíbula de 
bronce, 1 agulla de bronce, 3 escouras de ferro, 3 fragmentos informes de ferro, 1 
tachola de ferro, 1 ficha cerámica, 2 crisois de fundición de bronce e 2 anacos de 
vidro romano. 

1. Valoración do material cerámico exhumado 

No tocante ao material cerámico recuperado cómpre subliñar que se documentou 
unha cantidade de pezas semellante bastante menor en comparanza cos anos 
anteriores, debido á localización daquela o verquedoiro cerámico dentro do tramo 
de foxo 01. Por outra banda, cómpre subliñar que nesta campaña procedemos á 
ampliación dos sectores 01 e 04, en áreas nas que se detectan procesos 
postdeposicionais, arrastres e afecións modernas que alteraron notablemente os 
contextos arqueolóxicos preexistentes. Con todo, en liñas xerais, o grupo cerámico 
exhumado remarca as tendencias identificadas en campañas precedentes: 

• No sector 02, no recheo do foxo 02 e da gabia 01, na cerámica indíxena, os 
tipos recoñecibles secundan os xa identificados por J. Rey, típicos das 
fases media 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 Baixas79. Estes fragmentos de cerámica púnica aparecen 
perfectamente contextualizados no foxo 02 do sector 02 e en tres das foxas 
de almacenaxe localizadas no interior do recinto. 

• Considerable presenza de materiais romanos nos sectores 01 e 04, 
remitíndonos a un nivel de ocupación arrasado de cara ao cambio de era 
(grande cantidade de ánfora Haltern 70 e Lomba do Canho) e unha última 
fase adscribible a época baixoimperial (século III d. C. en adiante). 

                                                 
79 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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Todo este material foi estudado polo miúdo polo director da intervención co 
asesoramento científico dos arqueólogos Dr. Alfredo González Ruibal e Rafael Mª. 
Rodríguez Martínez. 

1.1. Cerámica da Idade do Ferro 

A escavación completa do tramo de foxo 02 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) [Lámina 59]. 

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 de vasillas das denominadas peza singular tipo Recarea (Rey 1980), 
forma que resulta típica das Rías Baixas setentrionais, igualmente na Fase II. 

Pola súa banda, a cerámica rexistrada no remate da 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. 

Mención destacada merecen dúas pezas de cerámica atopadas no recheo do 
tramo de foxo 02, correspondentes a dous crisois para fundición de bronce 
(PZNEI04/a000080 e PZNEI04/a000197). 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 
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lám. XVIII, 2) ou os 5 crisois fragmentados de forma hemisférica do castro de 
Torroso (Peña Santos 1988: 348-9, fig. 3). 

Nos sectores 01 e 04 documentamos restos cerámicos que nos remiten á fase 
preromana do recinto superior, mais misturados con material romano e púnico: 
ólas e xeras Toralla, cerámica estampillada, bordos gallonados tipo Vigo, etc... 

1.2. Material de importación púnico 
Rafael Mª Rodríguez Martínez 

Arqueólogo da Excma. Deputación de Pontevedra 

 

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). 

Na campaña de 2005, a escavación total do cuncheiro e mailo verquedoiro 
cerámico forneceu máis restos de orixe púnica, que clasificamos en: 

• Ánforas: a diferenza doutros xacementos do NW, coma o Castro de Punta 
do Muíño (Vigo) ou A Lanzada (Sanxenxo), non son os tipos máis 
abundantes dentro do conxunto de estudo. As ánforas documentadas no 
sector SE poden dividirse en dous, atendendo ás súas pastas. A máis 
abundante (que denominaremos A), xa documentada no sector 02 durante 
a campaña de 2003, é unha pasta de cor amarela nápoles no seu exterior e 
laranxa no interior, moi xabronosa e doadamente fracturable, o que indica 
unha coción deficiente. A menos representada (B), é unha pasta marrón-
roxiza, friable que presenta unha meirande dureza. Malia a diferenza das 
pastas, tipoloxicamente as ánforas documentadas son clasificables como 
Mañá-Pascual A4, pero resulta interesante a diferenza establecida posto que 
con seguridade indicará unha procedencia diferente. Así, as pastas tipo A 
poden vencellarse con obradoiros do Estreito de Xibraltar, posiblemente da 
zona de Gadir e, as tipo B (PZNEI03/a1786) puidesen corresponderse 
cunha produción ebusitana (Ramón 1981: 52). 

• Cerámica común: diferenciando entre prato e tellas. O primeiro 
(PZNEI03/a1320), presenta unha pasta amarelenta, compacta e ben 
depurada, caracterizándose pola decoración pintada en bandas que 
presenta no bordo unha cor “viño”, este tipo de pezas documéntanse 
noutros xacementos da costa galega, caso de A Lanzada (Suárez Otero e 
Fariña Busto 1990). Polo que se refire ás tellas (PZNEI03/a972 e 
PZNEI03/a982), presentan unha pasta alaranxada, moi erosionable, 
presentando desgraxantes calcíticos abundantes. Estas pezas, a pesar do 
seu importante estado de fragmentación e deterioro, conservan restos de 
engobe abrancazado. 
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• Cerámica ritual: dentro deste grupo encadramos aqueles cacharros de uso 
dubidoso ou incerto ou de escasa produción. Urnas e askoi compoñen este 
apartado. Das primeiras conservamos dous exemplares, caracterizadas por 
presentar unha pasta pardo-alaranxada, con desgraxante calcítico 
abundante e de fácil fractura, presentan un engobe abrancazado moi 
deteriorado. Polo que se refiere ao askós (PZNEI03/a1565), a súa pasta é 
rosa-alaranxada, ben depurada e con escaso desgraxante, presentando 
engobe abrancaxado no exterior. Interiormente aparecen as pegada de 
torno marcadas. Por outra banda, presenta rasgos técnicos vencellados 
coas producións ebusitanas coma o exemplar publicado recentemente de A 
Lanzada (González Ruibal 2004), así o colo e o corpo se realizaron por 
separado, practicándose unha abertura circular no corpo dotada dun 
pequeno reborde que facilita a fixación da parede do colo. 

Cronoloxicamente, os materiais da campaña de 2005 que acabamos de 
presentar nos amosan un conxunto homoxéneo adscribible ao século III a.C., tanto 
polo askós ebusitano, perfectamente documentado e datado en xacementos 
ibicencos, como polas ánforas Mañá-Pascual A4, malia que neste caso se trata 
dunha produción de ampla pervivencia temporal. Cronoloxía que se vei refrendada 
polos materiais indíxenas asociados. 

Tendo en conta o marco cronolóxico establecido e dentro dos diferentes 
episodios nos que se dividen as relacións mediterráneas co NW durante o Primeiro 
Milenio a. C., o Castro Grande entraría na órbita comercial mediterránea no seu 
segundo episodio, marcado polo comercio púnico que cronoloxicamente se 
enmarca entre os séculos V e II a.C. 

Os materiais importados amósannos dúas producións diferenciadas, por unha 
banda producións propias do sur peninsular, seguramente de obradoiros do 
Estreito de Xibraltar e por outra, producións ebusitanas. Este feito, sen embargo, 
non quere dicir que o Castro Grande manteña un comercio fluído con 
comunidades púnicas dámbolosdous puntos, senón que seguramente son 
comunidades púnicas sudpeninsulares as que comercian cos habitantes de 
Neixón, dinámica que se manterá nos primeiros momentos do comercio romano 
co NW, como queda patente noutros xacementos das Rías Baixas galegas coma 
os castros de Montealegre (Moaña) ou o castro de Vigo, nos que se documentan 
producións campanienses e ánforas Dressel 1 asociadas a producións anfóricas 
tardopúnicas procedentes de obradoiros sudpeninsulares e a kalathos íberos 
(González Ruibal e Rodríguez Martínez 2006). 

A campaña 2006 non fixo máis que concretar aínda máis este panorama. 
Deste xeito, neste ano non só seguimos documentado unha notable cantidade de 
material púnico no interior do tramo de foxo 02 senón tamén anacos de cacharros 
cartaxineses nun novo contexto pechado como é o interior de tres das foxas de 
almacenaxe próximas á entrada (véxase o inventario de cerámicas púnicas desta 
campaña 2006 no Anexo 3, caixa 19) [Lámina 60]. 
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A cantidade de materiais púnicos exhumados no interior do recheo do tramo 
de foxo 2 é dabondo significativa. A localización dun novo askós ebusitano 
remítenos a cerámica ritual guindada ao interior do foxo, no tramo máis cercano á 
entrada. Pola contra, a cerámica púnica documentada no interior das foxas de 
almacenaxe correspóndense con cerámica de uso cotián e de cociña, agás un 
posible anaco de askós (PZNEI04/a001620); de feito rexistramos restos dunha 
xerriña púnica procedente do N de África e adscribible aos séculos IV-III a. C. 
(PZNEI04/a001636), outra xerriña (PZNEI04/a001618) e unha peza excepcional 
correspondente a unha xerra (PZNEI04/a001619) con paralelos en Cerdeña, 
Córcega, sur peninsular e fachada atlántica (A Lanzada e Baroña). Cómpre 
subliña-la aparición dun exemplo máis de imitación indíxena de ungüentarios 
púnicos (PZNEI04/a001625), peza na que se conservan as marcas das unllas da 
alfareira castrexa [Láminas 61 e 62].  

1.3. Cerámica romana 

Como era de agardar, nos sectores 01 e 04, así como nas cotas superiores do 
sector 02, o material romano é totalmente predominante, documentándose –como 
xa acontecera en campañas precedentes- unha grande concentración de tégulas e 
numerosos fragmentos anfóricos de Haltern 70 esparexidos polos depósitos de 
pedras que cubrían os sectores seguindo a liña da pendente [Láminas 54-58]. 

No sector 04 en concreto, formando parte dos mesmos depósitos remexidos, 
rexistramos unha grande variedade de materiais, documentándose (por primeira 
vez), restos de vidro romano, fragmentos de ladrillos, varios anacos de pondus, 
cerámica común romana e anacos de Terra Sigillata. Dacordo coa identificación 
levada a cabo por Rafael Mª Rodríguez Martínez, reproducimos a continuación o 
inventario de pezas máis salientables recollidas nesta campaña de 2006 e 
adscribibles a este período: 

 

PZ SECTOR UR UE DESCRITIVA 

PZNEI04/a001513 04 2720 UENEI04012 Terra Sigillata Hispánica Drag. 37 t (segundo 

estilo decorativo) procedente de Clunia (S. III 

d. C.) 

PZNEI04/a001402 02 1520 UENEI01001 Terra Sigillata Hispánica de Tricio (Palol 10 ou 

Drag. 15-17) 

PZNEI04/a000379 01 1801 UENEI01015 Terra Sigillata Hispánica de Tricio (posible 

Palol 10) 

PZNEI04/a000366 01 1801 UENEI01015 Terra Sigillata Hispánica (s. III d. C.) 

PZNEI04/a001452 04 2420 UENEI03001 Cerámica común romana. Botella de engobe 

roxo exterior (s. III d. C.) 

PZNEI04/a000325 01 1801 UENEI01015 Terra Sigillata Hispánica Drag. 27 de Tricio 

PZNEI04/a000356 01 1801 UENEI01015 Terra Sigillata Hispánica (Posible Palol 10) 

PZNEI04/a001479 04 2420 UENEI03001 Cerámica pintada romana (s. III d. C.) 
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PZNEI04/a001487 04 2620 UENEI04015 Cerámica pintada (alfar bracarense) 

PZNEI04/a000349 01 1801 UENEI01015 Cerámica común romana 

PZNEI04/a001505 04 2620 UENEI04011 Cerámica pintada romana (alfar bracarense) 

PZNEI04/a001530 04 2720 UENEI04012 Bordo de Terra Sigillata Focense (ss.. III-VI d. 

C.) 

PZNEI04/a001489 04 2620 UENEI04011 Cerámica cincenta fina bracarense 

PZNEI04/a001445 04 2420 UENEI03001 Cerámica cincenta bracarense 

PZNEI04/a001501 04 2620 UENEI04011 Cerámica común romana de Lucus 

PZNEI04/a001447 04 2420 UENEI03001 Cerámica cincenta fina bracarense (s. I. d. C.) 

PZNEI04/a001506 04 2620 UENEI04011 Cerámica común romana 

PZNEI04/a001566 04 2420 UENEI04013 Cerámica común romana 

PZNEI04/a000367 01 1801 UENEI01015 Xerriña de cerámica común romana de Lucus 

(s. III d. C.) 

PZNEI04/a001583 02 1520 UENEI01032 Terra Sigillata Hispánica Drag. 15-17 

PZNEI04/t000002 04 2520 UENEI04011 Bordo dunha botelliña de vidro romano 

PZNEI04/t000001 04 2420 UENEI04013 Anaco de vidro romano 

PZNEI04/a001436 04 2720 UENEI04012 Pivote de ánfora con graffiti (posible Beltrán 

IIb) 

PZNEI04/a001472 04 2720 UENEI04012 Ánfora Beltrán IIb (ss. I-III d. C.) 

PZNEI04/a001572 02 1523 UENEI01019 Anaco de cerámica de paredes finas 

PZNEI04/a001467 02 1520 UENEI03001 Posible molde 

PZNEI04/a001520 02 2721 UENEI04012 Terra Sigillata Hispánica Drag 15-17 de Tricio 

de cronoloxía temperá  s. I-II d. C. 

PZNEI04/a001483 04 2721 UENEI04012 Basa de cerámnica común romana (cántaro 

ou xerra) 

PZNEI04/a002249 01 1884 UENEI01015 Terra Sigillata Hispánica Drag. 15-17 (s. III d. 

C.) 

PZNEI04/a001593 04 2520 UENEI04001 Cerámica cincenta bracarense (s. I . d. C.) 

PZNEI04/a001484 04 2620 UENEI04011 Ficha cerámica 

PZNEI04/a001590 02 1591 UENEI04010 Haltern 70 

PZNEI04/a001572 02 1523 UENEI01019 Haltern 70 

PZNEI04/a001432 04 2620 UENEI04011 Tégula con marca de alfar (VII) 

PZNEI04/a001570 02 1621 UENEI04 010 Base de dolia romano 

PZNEI04/a001413 04 2620 UENEI03001 Arranque de colo de dolia 

PZNEI04/a001469 04 2620 UENEI03001 Tégula con graffiti 

Táboa 12. Materiais romanos representativos documentados nesta campaña de 2006. 
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2. Síntese do material lítico 

A campaña deste ano forneceu unha mostra máis ampla de 183 úteis líticos80 
[Láminas 64-66] (véxase anexo 3, caixas 13, 14, 15, 16 e 21). Este número alto de 
pezas vén dado pola notable ampliación das superficies de escavación dos 
sectores 01 e 04 nos que aparece abundantísimo material lítico misturado cos 
depósitos de derrubo existentes no subsolo. Esta mostra de 183 pezas líticas, 
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 (véxase o apartado 6 do presente informe 
valorativo). 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. 

No sector 02 cómpre sinala-la presenza dun posible amarradoiro de gando e 
de muíños barquiformes e mans de moer formando parte do recheo que colmata o 
interior do foxo 02 e do recheo da gabia 01. A súa contextualización nunha fase 
concreta (séculos IV-II a. C.) incrementa o valor desta mostra. 

Nos sectores 01 e 04 a disposición do material lítico exhumado resposta, 
como apuntamos antes, a procesos postdeposicionais e procesos antrópicos 
como pode se-lo desmantelamento de estruturas e a remoción dos niveis de 
ocupación antigos. A este respecto, aparecen numerosos fragmentos de úteis 
líticos misturados coa capa vexetal (UE001) e cos grandes depósitos de pequenas 
pedras que cobren parte dámbalasdúas zonas. Trátase na súa maioría de material 
moi esnaquizado e rodado, de aí que se documenten sobre todo anacos informes 
de granito pulido, destacando a presenza de fragmentos de metas, catillus e 
muíños barquiformes. 

3. Síntese de restos metálicos 

Os principais restos metálicos documentados (veéxase anexo 3, caixa 17) 
distribúense claramente en catro contextos estratigráficos claros, dentro do sector 
02: 

• Na capa vexetal do sector 01 documentouse, misturado con material 
arqueolóxico e restos do verquedoiro de lixo dos anos 80, unha moeda de 
cinco céntimos de bronce acuñada durante a Iª República española (ano 
1870) [Lámina 68]. 

• Nivel de ocupación da 2ª Idade do Ferro UENEI02032 documentado no 
sector 02; recolleuse una agulla de bronce posiblemente pertencente a 

                                                 
80 No Informe Valorativo da Intervención figuraba a cifra errónea de 247 líticos, por un erro na adscrición de 
códigos. A cifra final de líticos exhumados, inventariados e depositados no CAB é de 183. 
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unha fíbula. Probablemente sexa coetánea do colgante bipenne 
documentado en 2003 e do alfinete de punta enrolada recolleito en 2004 

• Nos depósitos que conforman o recheo do tramo de foxo 02 documentouse 
–ademais de dous dous crisois cerámicos para fundición de bronce- unha 
conteira de bronce e un travesaño de bronce adscribible ao tipo de fíbula 
de longo travessâo sem espira. Tanto a conteira coma o travesaño 
conservan perfectamente o corpo interno de madeira como así se amosa 
claramente a través do microscopio electrónico [Láminas 67 e 68]. 

Como comentabamos anteriormente, estes materiais constitúen unha 
evidencia máis da actividade metalúrxica prerromana no Castro Grande e será 
obxecto de estudo da liña de investigación arqueometalúrxica aberta (véxase o 
apartado 3 do presente informe valorativo). A este respecto, resulta de especial 
interese o travesaño de fíbula de longo travesâo sem espira, polo seu excepcional 
estado de conservación, por aparecer nun contexto estratigráfico definido (recheo 
do interior do foxo 02) e por fornecer unha cronoloxía relativa para o depósito no 
que se documenta. Esta peza resposta ás características formais definitorias deste 
tipo de fíbula (Fariña Busto, 1979: 30): 

• Cabeza formando un aro fechado, que encaixa nun entrante  do travesaño. 

• Eixo independente que atravesa a cabeza da fíbula e o travesaño. 

• Travesaño fusiforme, de seción circular, formado por dúas pezas enlazadas 
deixando nun encaixe axustado á cabeza do arco. 

• Agulla de charnela soldada fixada no travesaño por baixo do elemento de 
unión das partes laterais do travesaño. 

• Pé desenvolto, ancho e firme, con goteira lateral. 

• Apéndice caudal ergueito, firme e rematado maiormente nun botón 
troncocónico a semellanza do remate de determinados torques (Fariña 
1979: 45-6). 

As fíbulas de longo travesâo sem espira –segundo o modelo definido por J. 
Fortes (1905: 22)- son consideradas coma unha produción típica das comunidades 
castrexas do NW na 2ª Idade do Ferro, derivada de tipos precedentes e influencias 
externas, cun desenvolvemento entre os séculos III-I a. C. (Fariña Busto 1979). 
Aparece en numerosos castros litorais de Galicia, como Santa Trega (Carballo 
1989: 15, fig. 6), Toralla (Comesaña e Cué 1996-1997: 140-2), Montealegre (Losada 
Diéguez 1946: 101-106, lám. XXII d) ou Alobre (Bouza Brey 1957: 83-4) sendo os 
exemplares documentados no castro de Borneiro (Romero Masiá 1992: 151-8, figs. 
9-10) os paralelos máis cercanos, tipoloxica e xeograficamente á peza do Castro 
Grande de Neixón.  

A análise metalográfica efectuada á fíbula da campaña de 2003 así coma outra 
analítica praticada a un fragmento de arco deste tipo de fíbula en Borneiro (Romero 
Masiá 1992: 134, n.p. 11) amosa a utilización dun bronce ternario con moita carga 
de estaño e chumbo. Por outra banda, este tipo de fíbula é o máis representado no 
castro de Borneiro, o que nos podería falar dunha tradición local que pudiera ser 
compartida polas poboacións castrexas do NW de Galicia. 
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A aparición desta peza no Castro Grande pode aportar datos para axusta-la 
cronoloxía deste tipo de fíbula, xa que se documenta nun depósito pechado, con 
materiais de importación e cerámicas púnicas, como así acontece tamén noutros 
castros como Toralla ou Fozara (Cortegoso e Viñas 1996-1997: 142), onde 
aparecen asociadas incluso a colgantes atrompetados e arriñonados, polo que se 
pode retrotrae-la súa cronoloxía a un século IV a. C, posibilidade que xa apuntara 
F. Fariña (1979: 48) e que a peza do Castro Grande semella corroborar. 
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RESUMO E HIPÓTESE XERAL 

1. Unha historia plausible da Punta de Neixón 

1.1. Na orixe: un espazo natural 

Dende tempo inmemorial, no fondo da enseada de Rianxo, ao oeste da 
desembocadura dos ríos Grande e Beluso, nun espazo relativamente tranquilo, 
atópase a Punta de Neixón. Este elemento orográfico adéntrase no mar a modo de 
esporón, e presenta unha morfoloxía en planta relativamente suave, que tan só se 
interrumpe nos saíntes rochosos do extremo. 

Cara ao ano 1000 a. C. este peculiar cabo era un espazo deshabitado, unha 
área natural sometida á ación erosiva da natureza. De lonxe, desprovista da 
vexetación que inzaba os fondos de val naquela época, presentábase coma unha 
mole rochosa, de natureza metamórfica. O xisto reflectía a luz do sol que cubría a 
Punta dende o abrente deica ao solpor, xa que estaba perfectamente orientada ao 
mediodía. Unicamente no extremo (outra vez no extremo), onde se xuntan auga e 
rocha polo devalar lene das mareas, agroma o material ígneo, o granito e maila 
pegmatita, que lle confiren unha meirande dureza aos procesos mariños. 

Malia diso, o bater secular da auga do mar, o que chamamos meteorización 
mecánica, debullaba a liña de costa, dando lugar á aparición, sobre todo na 
vertente SO, de bloques angulosos e cantos aos pés dos cantís, que se 
desprendían da rocha seguindo a liña de fracturas dominantes.  

Seguimos maxinando a Punta de Neixón naqueles tempos no que aínda era 
un espazo virxe, non alterado pola man do home. Porque temos que pensar que a 
ación antrópica é moi importante e débese considerar coma unha grande 
modificadora da paisaxe, tanto na liña de costa, coma nas vertentes. 

Cómpre situa-la antropización deste espazo nun período de cambio sustancial 
na paisaxe, na sociedade e no territorio de Galicia, como é a época de 
conformación da paisaxe fortificada, é dicir, o nacemento dunha arquitectura 
habitacional e monumental: os castros. As comunidades humanas do Barbanza, 
artífices da arte rupestre no II Milenio a. C. e dunha puxante metalurxia do bronce 
teñen que axeitarse a novos cambios estruturais, comezando polo clima. Deste 
xeito, consúmase o paso do período Subboreal ao período Subatlántico (aínda 
vixente), subindo lixeiramente as temperaturas e a humidade. Este novo marco 
conlevou a consolidación dunha nova vexetación, exemplificada no que aínda hoxe 
coñecemos como bosque autóctono que daquela ocupou amplas superficies. O 
bosque gañaba terreo. 

Nestes séculos de transición (X-VIII a. C.) constátase o espallamento da 
agricultura vencellada a unha ampla reforestación que precuraba a apertura de 
novas terras de labor. Crecemento demográfico, productividade agraria, cambio 



Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 

Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 

 

123 

climático, novas relacións comerciais marítimas, foron todos procesos coetáneos 
ao nacemento dos poboados fortificados no NW da Península Ibérica. Será agora 
cando o home comece a altera-la Punta de Neixón, coa construción no seu 
extremo do Castro Pequeno. 

1.2. Cinco preguntas sobre O Castro Pequeno de Neixón 

A ación antrópica modifica e transforma as ladeiras deste esporón mediante dúas 
vías principais: por un lado, realiza unha laboura de cantería, substraendo a rocha 
que aflora para uso na construción, e por outro traslada solo, cambiando do seu 
lugar de orixe, posiblemente fóra do castro, polas características 
morfosedimentarias que presenta, e transportando este material até a área do 
Castro Pequeno. Ao mesmo tempo tamén se fai uso do material tamaño grava e 
canto que se localiza sobre a plataforma litoral e nalgunhas das praias de gravas e 
cantos do sector. A materia prima que aporta o medio, úsase de forma 
indiscriminada, provocando posiblemente o primeiro impacto antrópico intensivo 
sobre as vertentes e a conseguinte modificación da paisaxe costeira. 

Aos procesos naturais –mariños e continentais- úneselle agora a interación do 
ser humano co medio. A construción do Castro Pequeno conleva efectos drásticos 
como a destrución das cristas rocosas, unha fonda modificación do solo, un 
inxente movemento e transporte de material. Asemade tráese material alóctono 
para a realización de murallas e foxos e amortízanse os blocos desprendidos dos 
cantís para os zócalos e paredes das vivendas. 

Estes cambios na paisaxe de Neixón tradúcense nunha nova configuración do 
espazo vivido, que xera unha transformación directa da paisaxe e provoca sinais 
materiais, que chegan até a paisaxe actual, e que son o resultado do impacto 
antrópico sobre este medio. Un impacto que é consecuencia directa dun perfecto 
coñecemento das áreas de extración de materiais e das zonas de captación de 
recursos. Se atendemos ao pouco que sabemos das escavacións no Castro 
Pequeno, este poboado pasou por diferentes fases habitacionais, nas que a unhas 
cabanas circulares erguidas con materiais perecedoiros seguíronlle outras con 
zócalo de pedra e paredes de pallabarro. Como material asociado apareceron 
evidencias dunha importante actividade metalúrxica de bronce, dunha prática 
marisqueira de carácter sistemático, así como muíños naviformes e ornamentos de 
influencia centroeuropea e mediterránea. 

Estas manifestacións materiais poñen en riba da mesa unha serie de 
preguntas que tentan amplia-lo noso coñecemento dese impacto antrópico sobre 
o medio, do que implicou na paisaxe e no territorio o Castro Pequeno: 

• Pregunta 1: Se a punta é rochosa, de onde veu a terra para face-lo 
parapeto? 

• Pregunta 2: Cales eran as áreas de extración de material pétreo para a 
construción dos zócalos das casas e dos úteis líticos? 

• Pregunta 3: Cales eran os recursos marisqueiros dispoñibles? 

• Pregunta 4: Onde extraían o cobre e o estaño para face-lo bronce? 
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A estratexia de investigación interdisciplinar desenvolta polo noso equipo de 
traballo tentou reconstrui-la área de captación de recursos deste primeiro 
asentamento –aplicando o modelo chantado pola Arqueoloxía funcionalista no seu 
día- aplicando análises edafolóxicas, xeomorfolóxicas, paleometalúrxicas, 
malacolóxicas... que forneceron datos para comezar a respostar ás citadas 
preguntas. 

Primeira resposta: a comunidade castrexa do Castro Pequeno tivo que 
fornecerse de materiais sedimentarios para ergue-lo parapeto procedentes dunha 
área na que existisen aportes desa natureza. En toda a Punta non se observan 
cantís de orixe sedimentaria, a excepción do localizado entre o antigo porto de 
Vidres e a desembocadura do río Beluso. Desenvólvese, sobre rocha de natureza 
metamórfica, un depósito coluvial, que está recheando unha pequena valgada, no 
que tan só se diferencia un nivel basal, que corta o substrato, composto por gravas 
e cantos subredondeados de seixo e xisto, dispostos coa orientación da pendente, 
e sobre éste un material sen estrutura definida de cores amarelas e roxizas e 
natureza areo-limosa, no que se misturan abundantes gravas heteroxéneas tanto 
en natureza coma en forma. Ademais, neste sector non se atoparon exemplos 
similares, o que parece reflictir que este sexa unha acumulación moi puntual, na 
que a parte máis masiva do depósito, resposte a unha orixe controlada pola 
actividade antrópica, máis que a procesos naturais -continentais ou litorais. 

Segunda resposta: o material pétreo empregado nos zócalos das cabanas 
correspondentes a unha hipotética segunda fase de ocupación do Castro Pequeno 
proveñen da extracción directa do sustrato de pegmatita e xisto da Punta e dos 
blocos existentes nas calas da vertente SO. Por outra banda, semella evidente que 
o granito de máis calidade empregado para a fabricación dos muíños naviformes 
tamén procedeu dunha zona allea á Punta de Neixón. Neste senso, a información 
fornecida por habitantes das aldeas de Vidres e Nine permitíronnos saber que o 
material construtivo empregado nas casas tradicionais procedía efectivamente das 
calas e praias de Neixón, a onde ían eles mesmos de pequenos, a recolle-los 
bloques de xisto desprendidos dos cantís, mentres que o granito empregado nos 
esquinais ou en casas de meirande capacidade económica procedía de canteiras 
foráneas coma a de Confurco (parroquia de Macenda, ao NW de Cespón). 

Terceira resposta: a publicación das escavacións de López Cuevillas e Bouza 
Brey (1926) no Castro Pequeno recolle o achado dun concheiro de 2 m de 
potencia no alcumado por eles nivel B, no que se identificaron restos de 
malacofauna: capas horizontais de ostras (Ostrea edulis), pequenas cantidades de 
ameixas e berberechos (Tapes decussatus e Cerastoderma edule). Asemade, o 
nivel C forneceu outro concheiro de metro e medio de espesor no que dominaban 
os bígaros (Littorina littorea), estando presentes de novo as ameixas, unhas poucas 
ostras e restos de Dossinia exoleta (almejón redondo). No acondicionamento da 
zona en 2001 pola empresa Terra Arqueos tamén se documentaron restos 
descontextualizados de lapa (Patella Vulgata) (Álvarez et al. 2005: 102). 

A localización por nós dun concheiro no foxo vencellado á entrada SE do 
Castro Grande e datable entre os séculos IV-II a. C. permitiu documentar unha 
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presenza diferenciada entre as especies que conforman os niveis de cunchas, 
puidendo establecer unha primeira tentativa de composición conforme aos 
parámetros que a continuación se sinalan (Fernández e Bejega 2005: 47-48): 

• Presenza moi abundante: Ostrea edulis (ostra), Mytilus edulis (mexilón) e 
Littorina littorea (bígaro ou caramuxo). 

• Presenza abundante: Tapes decussatus (ameixa fina), Ensis sp. / Solen 
marginatus (navalla / longueirón). 

• Pouco abundante: Patella sp. (lapas) e  Cerastoderma edule (berberecho). 

• Anecdótica: Pecten máximus (vieira) e Thais haemastoma (púrpura). 

En primeiro lugar, resulta evidente que en ámbolos dous castros 
predominan tanto as ostras coma os bígaros, mentres que no concheiro do Castro 
Grande aparece de xeito sobranceiro o mexilón. En segundo lugar, os moluscos 
recolectados vánse ver influídos pola propia morfoloxía do tramo de costa mariña 
inmediato aos castros. A Punta de Neixón presenta unha morfoloxía rochosa, con 
zonas de doado acceso para a recoleción e pouco batidas polo mar, o que 
favorece, por exemplo, a presenza de mexilóns e bígaros. Tamén cómpre subliña-
la existencia de pequenas praias nas que se localizan os hábitats de ameixas, 
ostras e navallas. A presenza de púrpura, aínda que sexa cun valor anecdótico, 
pon de relevo a meirande temperatura da auga con relación á actualidade, o que 
ten levado a que hoxendía non se atope presente esta especie no Noroeste. 

A enquisa etnográfica e a observación das práticas marisqueiras na 
actualidade constatan o potencial do extremo da Punta como área de extración de 
mexilón e bígaro no pasado, mentres que as praias da Posta Nova e a Posta Vella 
resultan ser zonas óptimas para a recollida de ameixa. A enseada W é unha das 
zonas de meirande productividade de ostra de toda a Ría de Arousa (Meijide Pardo 
1969). 

Cuarta resposta: a intervención arqueolóxica de 1925 no Castro Pequeno 
permitira documentar un molde de fundición de machados de tubo, así coma unha 
serie de elementos metálicos de bronce coma un brazalete, unha fíbula de pé 
recto, unha conteira ou un colgante bipenne, así como restos de fundición 
(Cuevillas e Bouza Brey 1926-27: 6, 33) o que levou a seus escavadores a falar dun 
obradoiro metalúrxico importante. Posteriormente as escavacións da década de 
1970 completaron o panorama coa aparición de restos de crisois de fundición, un 
machado de tope de dous aneis e anacos dun posible caldeiro de bronce (Acuña 
Castroviejo 1977: 250). Outro arco de fíbula adscribible aos séculos VI-V. a. C. foi 
atopado na limpeza e reexcavación de 2001 (Álvarez et al. 2005: 103, lám. 7). 

Os estudos tipolóxicos destas pezas nunca foron acompañados de análises 
arqueolóxicas que precurasen saber se os minerais empregados nesa metalurxia 
local eran de orixe alóctona ou procedían do contorno inmediato do Castro 
Pequeno. A nosa investigación etnoarqueolóxica desenvolta nesta campaña de 
2006 permitiu localizar un xacemento de estaño, na ladeira E de Vidres e na praia 
anexa, que fora sistematicamente explotado a finais dos anos 1940 e durante a 
década dos ano 50. Asemade contamos con referencias sobre o achado de muros 
de cachotería e abundante cantidade de escoura nas cercanías do Castro Grande. 
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Se ubicamos na cartografía estas áreas potenciais de captación de recursos 
do Castro Pequeno (o que os arqueólogos funcionalistas anglosaxóns 
denominaban o Site Catchment Analysis) vemos claramente que se ubican nun 
radio que non chega aos 2 km de distancia. Se a iso lle unimos a proximidade a 
mananciais de auga e a doada defensibilidade do extremo da Punta de Neixón, 
temos un panorama que nos explica o óptimo emprazamento do Castro Pequeno 
e as posibles causas da súa eleción como espazo habitacional. 

A este respecto, a análise locacional desenvolta trala campaña de 2004 
(Fábrega et al. 2005) amósanos a singularidad do emprazamento do Castro 
pPequeno en comparanza co modelo xeral para estes poboados fortificados ao 
longo da 1ª Idade do Ferro. Neste senso, a súa situación fai que teña unha 
prominencia negativa con respecto ao seu entorno inmediato, que está situado a 
unha altura media superior ao castro (concretamente isto é ben visible no caso do 
solar que ocupa o Castro Grande, xusto diante do Pequeno e todo el a cota máis 
elevada). A visibilidade dende o Castro Pequeno está claramente centrada no 
entorno inmediato, marítimo e litoral. A visibilidade a longa distancia é moderada e 
moi dispersa sobre a superficie terrestre, mentres que cara ao mar non é posible 
visibilizar máis alá da parte media da ría de Arousa debido á existenza de entrantes 
e saíntes, concretamente do istmo de Cabo de Cruz, que representa unha barreira 
visual insalvable. 

O entorno do poboado está formado maioritariamente por terreos 
profundos de boas condicións para o cultivo intensivo, o tipo de solos que na 
península de Barbanza se atopan nas zonas litorais entre a serra e a ría. A 
accesibilidade a estes terreos é moderadamente boa, malia que no entorno de 15 
minutos atopamos unha menor porcentaxe destes terreos que no de 30 minutos, o 
que nos indica que non existe unha prioridade clara por eses terreos, xa que son 
máis asequibles consorte nos alonxamos do castro. 

Até o momento estamos a tratar dun espazo, dunha cartografía, duns 
puntos marcados nun mapa; pero como somos arqueólogos teremos que dar 
conta da súa evolución ao longo do tempo, da súa orixe, e tentar dar resposta á: 

• Pregunta 5: cando se construiu o Castro Pequeno de Neixón? 

Antes de tentar respostar cómpre recordar que a historiografía tradicional 
define este xacemento coma un dos castros máis antigos de Galicia, coma un 
castro da transición Bronce Final-1ª Idade do Ferro, cunha orixe no século VII a. C. 
e un desenvolvemento pleno ao longo do século VI a. C. (López Cuevillas e Bouza 
Brey 1926; Calo e Sierra 1983: 35) (Rey 1992: 168). 

Quinta resposta: a escandalosa ausencia de datos publicados conleva, entre 
outras consecuencias, á reafirmación da idea de que se trata dun poboado que 
afunde as súas raíces no Bronce Final Atlántico e que, despois, entra no circuito 
comercial mediterráneo en época temperá, debido ao achado dun suposto 
aryballos fenicio (fotografía en Calo 1993: 57). No tocante ao primeiro punto, é 
certo que algúns dos obxectos de bronce atopados, como a fíbula de pé recto ou 
o molde para fundir machados de talón nos remiten a esa tradición artesá que, por 
outra banda, vemos que continúa ao longo da 1ª Idade do Ferro. A ausencia de 
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datacións radiométricas impide concretizar máis esta cuestión. Con todo, polos 
perfís e datos publicados por Bouza Brey e López Cuevillas (1926-1927) e Acuña 
Castroviejo (1976) podemos identificar unha sucesión de alomenos tres niveis de 
ocupación ao longo dos cales se produce un paso da arquitectura doméstica 
erguida en materiais perecedoiros a unha última fase na que se artella todo un 
espazo doméstico formado por cabanas circulares con zócalo de cachotería, fogar 
central e cuberta de colmo. 

No referido aos contactos mediterráneos, o aryballos documentado retrotráese 
a unha época máis serodia que a proposta orixinariamente, correspondéndose co 
control púnico do comercio co Atlántico, a partires do século V a. C. en adiante 
(Feugère 1989: 31; Suárez e Fariña 1990; Calo 1993: 57; González Ruibal 2004: 
299). 

Finalmente, os seus escavadores consideraron O Castro Pequeno como un 
poboado abandonado a finais da 1ª Idade do Ferro, aspecto éste que plantexa 
numerosas dúbidas hoxendía. De feito, os perfís das intervencións antigas amosan 
unha actividade de inutilización do paramento murario da muralla, espazo que se 
amortiza a posteriori como área de verquedoiro con dous concheros sucesivos 
(González Ruibal 2003: 207). Asemade, na limpeza e reescavación de 2001 
recollerónse incluso anacos de tégula romana81 no sector escavado na década de 
1970. 

Se ben resulta probable un abandono como espazo habitacional permanente 
do Castro Pequeno cara ao século V-IV a. C. esta hipótese comeza a clarexarse 
cos decubrimentos das escavacións arqueolóxicas desenvoltas por nós no Castro 
Grande, que nos remiten a un proceso de fonda transformación, a unha 
monumentalización total de toda a Punta de Neixón na transición entre a 1ª e a 2ª 
Idade do Ferro. Será agora cando se constrúa o recinto coñecido como Castro 
Grande. 

1.3. Tres preguntas sobre O Castro Grande de Neixón 

No tocante á historia das investigacións sobre O Castro Grande (Ayán 2005a) 
cómpre subliñar 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. 

                                                 
81 Comentario persoal do arqueólogo L. F. López González (Terra Arqueos S.L.). 
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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, n.p. 5). 

Dende aquela consagráronse dous tópicos: 1. que o Castro Grande estivo 
habitado cara ao cambio de era e 2. que foi o resultado do traslado de población 
do Castro Pequeno. Este proceso de cambio de emprazamento é xa un clásico na 
bibliografía, aínda que nunca foi demostrado. Como xa apuntara Arias Vilas (1987: 
10): El Castro de O Neixón Grande, vendría a sustituír, en una estratigrafía 
horizontal, al llamado Neixón Pequeno (con claros indicios de contactos 
comerciales más antiguos), aunque existen escasos datos de hallazgos materiales 
que documentan aquella sustitución. 

Este panorama obrigounos a plantexar dúas preguntas que aínda seguen, 
despois de catro campañas de escavación, encabezando o noso proxecto de 
investigación: 

Pregunta 1: por que hai dous castros un á beira do outro? 

Pregunta 2: que pasa na Punta de Neixón entre o século V a. C. e o cambio de 
era? 

Pregunta 3: que é o Castro Grande? 

As campañas desenvoltas entre 2003 e 2006 permitiránnos plantexar aquí 
unha resposta conxunta a estas tres cuestións. Comecemos polo principio. 

A área arqueolóxica da Punta de Neixón é realmente un espazo praticamente 
excepcional na Idade do Ferro galega. A cercanía extrema entre dous xacementos 
castrexos repítese en casos contados no NW; paralelos significativos serían os 
poboados de Retén e Iria en Padrón, o Castro e mailo Castriño de Bendoiro, así 
coma Pena Grande e o Castro Pequeno, os catro na terra do Deza (González 
Ruibal 2003: 252-3). Sen embargo, estes xacementos nunca foron escavados, a 
diferenza do Castro Pequeno e mailo Castro Grande de Neixón. 

A análise locacional desenvolta trala campaña de 2004 aporta xa algunhas das 
claves deste nevo emprazamento cara ao interior da Punta de Neixón (Fábrega et 
al. 2005). O Castro Grande sitúase no outeiro que se atopa na parte central do 
istmo. A súa posición é máis destacada sobre o nivel do mar (30 metros na súa 
cota máis elevada) e tamén sobre o seu entorno máis inmediato. Ao igual que 
dende o Castro Pequeno, a visibilidade está centrada na franxa marítima e litoral, 
aínda que neste caso melloran as condicións de visibilidade sobre os terreos 
situados nas inmediacións. En todo caso a visibilidade do Castro Grande é aditiva 
con respecto ao Castro Pequeno, é dicir, que praticamente todo o espazo visible 
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dende o Castro Pequeno o é tamén dende o Grande. E aínda máis: este 
incremento da visibilidade a longa distancia permite que dende o Castro Grande se 
acceda, alomenos potencialmente, a visualiza-lo emprazamento de tres castros 
agochados ao Pequeno que, por estrutura e posición, poden adscribirse ao 
mesmo momento de uso do Castro Grande: trátase dos castros de Garitas e Puta 
Ostreira, e mailo castro dos Bufos na Illa de Arousa. 

Dende este novo poboado o acceso ao entorno prodúcese con meirande 
facilidade, xa que ocupa unha posición dominante sobre os terreos do entorno, o 
que fai que as pendentes sexan suaves cara ao interior. Se dende o Castro 
Pequeno accedemos en 15 minutos a apenas 25 Ha dos terreos máis axeitados 
para un cultivo intensivo, dende o Grande fácemolo a unhas 60 Ha. Mentres o 
entorno terrestre é pouco visible dende o Castro Pequeno, dende o Grande se 
acentúa, posibilitando o control sobre os terreos óptimos para un cultivo intensivo 
cerealista situados nas súas inmediacións. 

Por outra banda, O Castro Grande atópase mais cerca da área tradicional de 
extración de estaño na zona (estudada nesta campaña de 2006) ubicada ao NE do 
xacemento, na caída da aldea de Vidres cara ao mar. 

Finalmente, dende o punto de vista locacional, o emprazamento do Castro 
Grande resulta máis aberto, mais equilibrado entre a terra e o mar, e moito menos 
restrinxido polas condicións da topografía. Á súa vez todo ese espazo é 
modificado totalmente, con movementos inxentes de terra que non só afectan á 
ereción do parapeto N senón a toda a zona, coa escavación de foxos e 
aterrazamentos en direción S cara ao Castro Pequeno. 

En definitiva, todos estes factores remiten a un lugar fortificado que incrementa 
a súa posición estratéxica, a visibilidade con outros poboados castrexos e se 
aproxima ás terras de meirande potencialidade agrícola así coma aos recursos 
mineiros dispoñíbeis. Datos todos que poden ser tratados como evidencias dun 
triple proceso: incremento demográfico, meirande integración no territorio, 
desenvolvemento da agricultura e consolidación dunha sociedade campesiña. 
Tendencias que a priori se enmarcan perfectamente na Fase II da Idade do Ferro 
galaica (séculos IV-II a. C.). 

Esta adscrición cronolóxica fora plantexada xa no seu día pola profesora J. 
Rey nos seus estudos da cerámica exhumada no Castro Grande na intervención 
de 1976) e nos que documenta restos de xerras tipo Toralla, bordos ensanchados 
tipo Cíes ou pezas singulares tipo Recarea (Rey Castiñeira 1990-1991: 156; 1992: 
204). 

As nosas intervencións no recinto superior do Castro Grande viñeron a 
corroborar esta hipótese e encadra-lo nacemento dese novo espazo cara ao 
século IV a.C. (agardando datacións radiométricas). Temos así unha secuencia de 
ocupación da Punta de Neixón que abrangue toda a Idade do Ferro e que impide 
soster un plantexamento de abandono dramático do Castro Pequeno e de 
reemprazo polo Castro Grande. Neste punto, aplicando criterios deterministas, a 
variable demográfica pode ser útil para comprender a necesidade de acadar unha 
meirande superficie de asentamento, dada a insuficiente área habitacional do 
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Castro Pequeno. Aínda así, cremos que este proceso é moito máis complexo, 
como complexo é o proceso construtivo que remata co aillamento de toda a Punta 
de Neixón, gracias ao erguemento de dous parapetos que dende ámbalasdúas 
liñas de costa conectan coa muralla N, como xa se apuntara no ano 2001 (Álvarez 
et al. 2005: 97). 

Polo tanto, obsérvase unha monumentalización de todo ese espazo na 2ª 
Idade do Ferro definíndose unha área fortificada na que se identifican tres zonas: o 
recinto superior do Castro Grande, unha terraza meridional e o Castro Pequeno. 
Será nese momento cando o sistema defensivo do poboado primixenio, carente xa 
de funcionalidade, sexa amortizado como verquedoiro como así se comproba na 
documentación fornecida pola escavación de 1925 (López Cuevillas e Bouza Brey 
1926-27). Outra cousa é que se abandone totalmente como espazo habitacional, 
feito que semella poñer de manifesto a datación probable do aryballos alí atopado 
(século IV a. C.) coetáneo dalgúns dos materiais púnicos rexistrados por nós no 
recinto superior do Castro Grande, espazo do que nos imos ocupar deseguido. 

1.4. Un espazo monumental da 2ª Idade do Ferro: o recinto superior do 
Castro Grande 

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. 

1.4.1.  O acceso SE: función e sentido dunha forma arquitectónica 

A aproximación arqueolóxica tradicional á arquitectura dos poboados fortificados 
castrexos centrouse en estudos de carácter formalista e tipoloxizante na liña da 
escola histórico-cultural alemá. Esta perspectiva descriptivista, a pesar do relativo e 
tardío impacto da Arqueoloxía funcionalista na década de 1980, mantense en parte 
vixente até a actualidade. Neste contexto, os accesos ao interior do recinto 
habitacional dos castros foron obxecto de atención xa nas prospecións 
sistemáticas levadas a cabo polo Seminario de Estudos Galegos pasando 
posteriormente a formar parte como campo específico nas fichas de inventario e 
catalogación manexadas dende os anos 70. Neste senso elaboráronse sucesivas 
tipoloxías de entrada a partir dos datos procedentes da práctica prospectiva e da 
revisión da fotografía aérea de diversos xacementos castrexos (Rey Castiñeira 
1984, Romero Masiá 1984-85). 

O panorama completaríase coa escavación de entradas monumentais en 
castros, todos eles adscribibles ap cambio de era, como a porta SE do recinto 
superior do castro de Elviña, a entrada ao castro da Graña, os accesos aos dous 
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recintos do oppidum de San Cibrán de Lás, a entrada ao barrio escavado de Santa 
Trega, ou de época posterior coma o acceso ao castro da Torre (Courel) ou a porta 
do poboado galaicorromano de Viladonga, por poñermos algúns exemplos. 
Coñecemos, polo tanto, diferentes tipos de acceso, ben estudados dende o punto 
de vista formal, pero sobre cuxa función e sentido apenas se ten matinado deica 
este momento. Este é un tema que entronca coa natureza do debate científico 
existente na actualidade, ancorado na problemática da natureza guerreira ou non 
das comunidades castrexas. Algúns autores negan o carácter bélico destas 
sociedades e rexeitan, consecuentemente, a funcionalidade eminentemente 
defensiva para estas estruturas monumentais, como foxos, parapetos e murallas 
(Calo 1993: 97-102; Bello e Peña 1995: 162-3). 

Na nosa opinión, resulta obvio que a arquitectura é unha tecnoloxía de 
construción da realidade, unha ferramenta que xenera cultura material, xenerando 
uns dispositivos de carácter polisémico, multidimensionais e multifuncionais (Ayán 
2003). A muralla do Castro Grande de Neixón (como a de calquer poboado 
fortificado) é o resultado da axencia social, dun esforzo colectivo, realizado para 
erixir un espazo monumental, social e simbólico. Esta arquitectura serviría, por 
suposto, de sistema defensivo, de proteción do recinto, pero á súa vez delimita o 
espazo para a ación social, devén un mecanismo de cohesión social, convírtese 
nunha ferramenta de control e coerción da propia comunidade e constitúe un 
elemento monumental, creado para ver e ser visto, concebido como unha 
materialización do prestixio do poboado de cara ao exterior. 

Pero este espazo monumental, multifuncional, posuía un sentido específico, 
relacionado co patrón de racionalidade dos habitantes do Castro Grande de 
Neixón. O acceso ao recinto abriuse no SE, realizándose unha entrada de carácter 
monumental, cinguida por dous tramos de foxo de seción en V e uns 3 m de 
profundidade. Estos foxos foron colmatados rapidamente polo que a finais do 
século II a. C. probablemenbte se atoparían selados. Este proceso de recheo 
intencional poñémolo en relación co peche de toda a punta de Neixón ao longo da 
2ª Idade do Ferro, cando se constrúen dous parapetos a xeito de apéndice dende 
ámbalasdúas liñas de costa, uníndose ao monumental parapeto septentrional. 
Atopariámonos polo tanto cunha serie de depósitos adscribibles á Fase II do 
mundo castrexo (séculos IV-II a. C.), perfectamente selados, o que explica que se 
teñan conservado os materiais e mailo contexto de deposición, sen sufri-las 
posteriores alteracións que afectaron ao resto do recinto con sucesivas 
remodelacións. 

Tanto o depósito cerámico coma o concheiro localizados no interior do tramo 
de foxo 1 foron o resultado dunha ación intencional levada a cabo a pé de foxo, 
dende fóra do recinto superior. Este indicio supón unha evidencia máis para 
plantexa-la utilización da terraza ubicada entre castros coma verdadeiro espazo 
habitacional durante a 2ª Idade do Ferro. Por outra banda, a orientación da porta 
correspóndese, en liña recta, coa zona de fondeadeiro tradicional até época 
recente na Punta de Neixón (o Porto do Castro mencionado na documentación 
medieval). 
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O contexto estratigráfico dos materiais, o seu estado de conservación e a súa 
propia calidade son indicios, á súa vez, de deposicións intencionais. Exemplos 
paradigmáticos deste uso son a rasqueta de ferro e maila botella cerámica 
aparecidas no recheo do tramo de foxo 2. Ámbolosdous utensilios apareceron 
aillados, sen ningún material asociado na unidade estratigráfica en que se 
recolleron. A isto cómpre vencella-la cantidade e calidade de materiais de 
importación púnicos: imitación dunha botella púnica, tres askós ebusitanos, óla e 
urna íbero-púnica, fragmentos de tres ánforas Mañá A4, anacos dun kálathos, 
fragmentos de pithoi... todos eles localizados no concheiro, no depósito cerámico 
e no interior do foxo 02, amosan a incidencia deste tráfico comercial e a súa 
presenza cotiá neste enclave, cunha posición estratéxica no comercio a longa 
distancia, actuando como referente na paisaxe púnica recreado nas Rías Baixas na 
Fase II da cultura castrexa (González Ruibal 2004: 296-99; 2006). 

Á súa vez, o recheo do foxo 1 (en parte xa publicado, véase Ayán et al. 2005: 
188-92) deparou a localización do citado depósito cerámico conformado na súa 
meirande parte por xerras tipo Toralla, destinadas ao servizo e consumo de 
bebidas alcohólicas, así como pezas vencelladas á actividade metalúrxica do 
bronce (fíbula, crisois de fundición, escouras) e restos dun esqueleto de cánido, 
resultado dun claro depósito intencional. 

A conxunción de todas estas evidencias lévanos a plantexa-la utilización desta 
entrada e, por extensión, de todo o recinto superior do Castro Grande, coma un 
espazo social de carácter ritual. De todos é coñecido o carácter simbólico dos 
accesos aos poboados e mailas cidades na Protohistoria europea e a época 
clásica (Parker Pearson 1999). Estes espazos de carácter liminar (orientados ao 
nacemento do sol, auténtica metáfora da reprodución da vida e do corpo social) 
eran sancionados simbolicamente coa ereción de elementos de carácter 
apotropaico, como as coñecidas estatuas de guerreiro galaicos, algúns deles 
localizados in situ ou in loco, vencellados ás portas dalgúns castros (Bettencourt 
2003). Nesta liña, un mínimo percorrido polo panorama da prehistoria Recente e 
maila Protohistoria europea apórtanos numerosos paralelos sobre a utilización 
destes tramos de foxo relacionados co acceso a recintos monumentais (Hingley 
1990, Hill 1996). Así pois, por exemplo, no Neolítico e a Idade do Bronce estes 
recintos foron empregados de maneira recorrente en actos sociais de carácter 
ritual nos que se levaban a cabo deposicións de carácter votivo de materiais 
vencellados ao mundo doméstico, á vida cotiá desas comunidades82 (Owok 2005; 
McFadyen 2006). A este respecto, a cultura material preséntase coma unha 
ferramenta máis para a construción da realidade social, como se ten constatado no 
mundo atlántico e centroeuropeo, mediante a utilización polas elites guerreiras de 
cultura material alóctona (cerámica grega, fenicia e cartaxinesa) coma elementos 
de prestixio, vencellada a rituais e banquetes nos que se consumían bebidas 
alcohólicas (Arnold 1999). 

                                                 
82 Un bo exemplo disto semella se-lo recheo da gabia 01, na que rexistramos depósitos puntuais de anacos 
de muíños barquiformes como único material arqueolóxico asociado. 
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A localización de todos estes materiais púnicos na entrada SE, así coma o 
posible enterramento dunn can e maila deposición votiva de elementos de cultura 
material de carácter excepcional (enmangue de hasta de cérvido, rasqueta de 
ferro, ampolla cerámica, fíbula de bronce) remítenos a un uso ritual desta 
arquitectura que delimita o recinto superior do Castro Grande. 

1.4.2. Sobre a funcionalidade do recinto superior: as foxas de 
almacenaxe 

A croa do Castro Grande obedece a unha programación arquitectónica 
perfectamente preestablecida. Así pois, o levantamento planimétrico amosa 
claramente como os constructores castrexos tomaron coma eixo vertebrador de 
todo ese espazo un conxunto de afloramentos de pegmatita ubicados no centro N 
do recinto. Estes rochedos foron complementados cunha serie de grandes 
bloques do mismo material, ubicados alí intencionadamente (algúns presentan 
incluso pequenos calzos na base) definindo un espazo arquitecturizado de forma 
circular. 

O recinto quedaría defendido nun primeiro momento por un foxo monumental 
e por unha empalizada de madeira, accedéndose ao seu interior pola entrada SE. 
Esta fase primixenia de ocupación detéctase precisamente na área vencellada ao 
citado acceso suroriental. A camada UENEI02032 correspóndese co primeiro nivel 
de uso de ese espacio, sobre o que posteriormente se ergue o parapeto de terra e 
unha segunda entrada remodelada. 

Cando se está utilizando ese espazo, xa se comeza a amortizar o foxo, ao 
longo do século III a. C., 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 cingue a entrada polo N, presenta tamén un proceso de 
colmatación rápido e homoxéneo. 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. 

A escavación de 2006 completa a nosa visión sobre este recinto superior no 
período que devala entre os séculos IV-II a. C. Deste xeito contamos cunha 
coherencia absoluta entre a cronoloxía relativa fornecida polos depósitos de 
recheo dos foxos e os materiais exhumados no nivel de ocupación antigo 
rexistrado no sector 02, dentro do recinto. Chegados a este punto: que defendía 
ese foxo mentres estivo en activo como elemento defensivo? Un espazo 
habitacional ou outro tipo de espazo? 
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O conxunto de foxas escavadas no xabre documentadas no interior do recinto, 
vencelladas á entrada SE, preséntase coma unha proba contundente da súa 
utilización, ou alomenos da utilización desa zona en concreto, como área colectiva 
de almacenamento de produtos excedentarios83. A súa morfoloxía, así como a 
localización no seu interior de carbóns, sementes, e de restos de revestimento de 
arxila nalgunhas delas deixa bastante clara a súa funcionalidade como silos ou 
dispositivos de almacenaxe. Doutra banda, trátase de contextos pechados nos que 
tamén puidemos documentar anacos de muíños de granito naviformes 
amortizados, cerámica castrexa con restos de fulixe, un pequeno botado de 
conchas e significativos anacos de cerámica doméstica púnica, con paralelos en 
Cerdeña, Ibiza, a costa sur peninsular e no xacemento de A Lanzada. 

Se no interior dos foxos atopamos cerámica púnica de carácter ritual, nas 
foxas do interior documentamos cerámica púnica de uso común vencellada a 
actividades de carácter doméstico. Toda unha diferenciación espacial a ter en 
conta. 

Este complexo de almacenaxe semella obedecer a unha tradición construtiva 
que probablemente se remonte aos silos característicos das aldeas abertas do 
Bronce Final no S de Galicia (Lima e Prieto 2002) e no Norde de Portugal (Jorge 
1988, Bettencourt 2000). Este desenvolvemento da agricultura ao longo dese 
período favoreceu o proceso e sedentarización das comunidades no Ferro I e 
xerou unha tendencia crecente ao acumulamento de excedente, culminada na 2ª 
Idade do Ferro. 

A complexidade social e económica da Idade do Ferro no contexto peninsular 
e atlántico ten o seu reflexo nas práticas agrícolas e nos dispositivos de 
almacenamento que aparecen agora en áreas especializadas que deben ter como 
finalidade protexer e asegura-los produtos excedentarios. Estas storage pits inzan 
os poboados fortificados británicos e irlandeses, polo que contamos con 
numerosos exemplos, entre os que destaca o xacemento de Danebury, cunha 
zona central con foxas e silos dunha grande capacidade de almacenaxe (Cunliffe 
2004: 45, fig. 43). Outro exemplo é o conxunto de foxas de almacenaxe 
documentado en Conderton Camp vencelladas espacialmente ao parapeto e mailo 
acceso ao interior do recinto (Dyer 2003: 58-9, figs. 37-38). Noutros casos aparece 
dentro do recinto fortificado un amplo conxunto de graneiros entre a casas e o 
sistema defensivo, como no coñecido caso galés de Moel and Gaer (Dyer 2003: 
34, fig. 22; Champion et al. 1991: 369, fig.. 9.11) que levou a un sector da 
investigación a suxerir que unha das principais funcións deste tipo de 
asentamentos fortificados puido ter sido o alamcenamento de gran (Cunliffe 1978: 
268). 

Igualmente, os silos forman parte, ao igual que as casas-almacéns e os 
celeiros, dos sistemas comunitarios de almacenamento que se extenden durante a 
primeira Idade do Ferro en zonas mediterráneas da Península Ibérica (Buxó 1997: 

                                                 
83 As sementes e carbóns documentados no interior das foxas serán estudadas pola antracóloga María Martín 
Seijo da Universidade de Santiago de Compostela. 
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253). Se ben estes campos de silos se atopan fóra dos poboados, perto dos 
campos de cultivo e dos cursos fluviais, no NW peninsular, pola contra, as 
estruturas de almacenamento de carácter colectivo rexistradas deica o momento 
ubícanse dentro do espazo fortificado. A este respecto, exemplos (coetáneos do 
recinto superior do Castro Grande) da presenza de dispositivos para o 
almacenamento de cereal son as evidencias exhumadas en Castrovite cunha 
terraza específica con estruturas de amacenaxe e procesado, numerosos muíños e 
cereal carbonizado (González Ruibal e Carballo Arceo 2001) e no castro das Laias 
(López e Alvarez 2000). Neste último xacemento, no recinto superior, apareceron 
silos formados por entramados vexetais revestidos de arxila, así como outros 
contedores aillados por pavimentos de arxila, táboas e corcho. 

Nun momento de expasión económica como foron os séculos V e IV a. C., o 
incremento do excedentes orixinou a necesidade de crear instalacións específicas 
para o intercambio e mailo comercio en determinados xacementos que actuarían 
como verdadeiros lugares centrais de agregación; na opinión de A. González 
Ruibal, sitios como Castrovite ou Laias cumprirían esta función de almacenaxe e 
redistribución para un determinado territorio político (González Ruibal 2003: 258-
60). Coma no caso de Danebury, habería que maxinar estes sitios como lugares 
centrais nos que se levarían a cabo decote actividades fundamentais para a 
reprodución social e biolóxica dunha comunidade dispersa no territorio. Asemade, 
no caso de Castrovite esta faceta se incrementaría polo seu posible papel como 
redistribuidor de materiais alóctonos de importación procedentes do comercio 
púnico dende a costa. 

Partindo do rexistro exhumado nestas últimas campañas, e tendo en conta os 
precedentes citados así como o contexto xeral da Idade do Ferro atlántica e 
peninsular, cremos que o recinto superior de O Castro Grande, alomenos na súa 
primeira e máis antiga fase de ocupación, non serviu de marco para actividades 
domésticas, senón coma un espazo de agregación social sancionado 
simbolicamente mediante depósitos votivos e rituais vencellados co acceso SE. 
Fundamentan esta hipótese, ademais, os seguintes feitos contatados 
arqueoloxicamente: 

• No interior da croa apenas existe potencia estratigráfica, e os restos de 
arquitectura doméstica son adscribibles á época baixoimperial romana, 
asentando sobre un nivel fundacional prerromano apenas conservado. 
Contando coa grande cantidade de sondaxes precedentes e coa ampla 
superficie escavada dende 2003 en tres áreas diferentes do interior deste 
recinto, podemos afirmar que non existen evidencias sobre un un uso 
habitacional deste espazo en época prerromana. 

• Por outra banda, destaca a presenza de abundantes mans de moer e 
muíños naviformes nas áreas intervidas, sobre todo nos sectores 01 e 04, 
onde aparecen misturados cos materiais asociados ao nivel de uso de 
época romana. Así por exemplo, na presente campaña de 2006 
recolléronse entre os sectores 01, 02 e 03 un total de 18 muíños naviformes 
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que nos remiten ao desenvolvemento de actividades de procesado de 
cereal, pero non asociadas a estruturas domésticas. 

• A circunstancia de non ter atopado un espazo doméstico arquitecturizado 
en pedra no interior da croa, adscribible á Fase II da cultura castrexa, é algo 
totalmente excepcional nun castro deste porte no marco das Rías Baixas. 
Así pois, o veciño castro de O Achadizo (Cabo de Cruz) forneceu unha 
secuencia ocupacional ampla cunha arquitectura doméstica en pedra de 
carácter monumental, como así acontece tamén no castro de Baroña (Porto 
do Son). A construción dámbolosdous poboados fortificados foi coetánea 
ao erguemento do recinto superior do Castro Grande. 

A este respecto, cabe plantexa-la posibilidade de que existise unha 
compartimentación da Punta de Neixón na 2ª Idade do Ferro artellada en 
diferentes áreas funcionais; deste xeito, o primixenio recinto non serviu de marco 
para actividades non estrictamente domésticas, estendéndose o caserío pola 
terraza existente entre o Castro Grande e o Castro Pequeno.  

Asemade, resulta suxerente ver neste recinto monumental da croa un exemplo 
máis dos escenarios arquitectónicos que se foron xenerando no seo das 
comunidades castrexas do NW dende a 1ª Idade do Ferro. Así pois, por exemplo, 
o recinto superior da acrópole do castro asturiano de Chao Sanmartín deparou un 
espazo de carácter cultual, arquitecturizado e cuxa entrada foi sancionada 
simbolicamente co depósito votivo dun cráneo humano (probablemente de muller) 
(Villa e Cabo 2003). Outro exemplo constitúeo o xa citado recinto superior do 
castro de As Laias (Ourense), no que se documentou un monumental conxunto de 
silos e estruturas de almacenamento de cereal de carácter comunal (López e 
Alvarez 2000). Nestes exemplos podemos ve-lo antecedente probable deses 
recintos ubicados no alto dos grandes castros da Fase III como Monte Mozinho, 
San Cibrán de Lás ou Coaña, os cales non foron utilizados como espazo 
habitacional, senón como espazo de carácter social, relixioso e comunitario. 

Visto o panorama, cabería preguntarse: a que se debe a importancia e 
complexización acadada por este espacio da Punta de Neixón entre os séculos IV-
II a. C.? Grazas ás campañas de 2005 e 2006 sabemos que probablemente o 
estaño e o comercio púnico teñan bastante que ver con este fenómeno. 

De feito, este proceso de acondicionamento de toda a Punta de Neixón 
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 (imitacións indíxenas de ungüentarios, varios 
askós ebusitano, óla e urna íbero-púnica, fragmentos de tres ánforas 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 nas campaña de 2004 e 2005, 
polo 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 
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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). 

Vindeiras campañas permitirán saber se na terraza entre o Castro Grande e o 
Castro Pequeno se atopa un recinto habitacional ao xeito do sector exterior de A 
Lanzada (González Ruibal 2004: 39-42), verdadeiro lugar de intercambio, auténtica 
comunidade de paso, posible emporia onde inetractuaron as comunidades 
indíxenas e os comerciantes mediterráneos. As comunidades castrexas da costa 
incorporarían paseniñamente a cultura mterial alóctona ás práticas sociais cotiás. 
E, neste senso, as imitacións indíxenas de ungüentarios púnicos documentadas no 
foxo e nunha foxa de almacenaxe do recinto superior, ou a calidade técnica da 
metalurxia do ferro (véxase o caso da rasqueta analisada) son boa proba deste 
proceso. 

1.5. O impacto da romanización 

Na fase III da cultura castrexa (sécalos II-I d. C.) o recinto superior do Castro 
Grande semella sufrir unha fonda remodelación; péchase o antigo acceso SE e se 
colmata definitivamente o foxo defensivo. Estes cambios na morfoloxía do espazo 
coinciden co impacto comercial romano previo á conquista; os navegantes latinos 
e tardopúnicos do sur peninsular serán os sucesores daqueles coñecidos 
mercaderes gaditanos de antano. Como evidencia deste comercio co Mediterráneo 
(séculos II-I a. C.) a escavación de 2005 aportounos nun estrato removido do 
sector 04, un fragmento de cerámica campaniense tipo A84, evidencia temperá 
deste proceso. 

En liñas xerais, o rexistro arqueolóxico exhumado no Castro Grande 
adscribible a época romana caracterízase pola presenza de abundante material 

                                                 
84 Exportada dende a área do Golfo de Nápoles dende finais do século III a.C. Existen exemplares da forma 
36 de Lamboglia en Santa Trega (primeira metade do século II a. C.) e Elviña (segunda metade do século II 
a. C.) (Naveiro 1991: 27). 
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cerámico, sobre todo anfórico, que ven corroborar as pautas xerais identificadas 
para esta zona da Galicia costeira (Balil 1971, 1977; Naveiro 1991; Fernández 
Pintos 2001; Naveiro 2001). Como xa apuntara J. Naveiro, no seu estudo dos 
materiais romanos exhumados en 1976 no Castro Grande de Neixón, existían no 
recinto superior 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 en época romana cara á 
primera metade do s. I d. C. (Naveiro 1986). 

Cremos que o material recollido nesa campaña correspóndese coas 
cuadrículas Wheeler abertas no que despois foi o noso sector 02. Aquí vemos unha 
correspondencia perfecta entre aqueles materiais e os documentados por nós nos 
depósitos de derrubo de estruturas, no derrubo da cara interna do muro de 
contención do parapeto, todos eles niveis que selan os niveis de ocupación 
prerromanos. 

A abundancia de materiais romanos dáse tamén no sector 01, no sector 04 e 
no sector 03, este último aberto en 2004 e que aportou un 90 % de material 
anfórico entre todos os restos cerámicos recollidos. En liñas xerais, na fase de 
ocupación romana en todo o recinto, en época antpimperial, predomina o tipo de 
ánfora bética Haltern 70, documentándose tamén restos de ánforas Beltrán IIb, 
Dressel 2-4, anacos de ánforas Lomba do Canho, cerámica cincenta fina 
bracarense e sigillatas hispánicas85 Drag. 15-17. Estes materiais remítennos a un 
nivel de ocupación do século I d. C. do que non quedan restos. Un último 
momento de ocupación si que deixou, pola contra, unha fonda pegada no recinto 
superior, conservándose restos de estruturas domésticas de cachotería nos 
sectores 01 e 02 (con muíños circulares, tégula...) e dunha posible área artesanal 
no sector 04. Permiten datar este nivel exemplares de Terra Sigillata Hispánica 
tardía86, Terra Sigillata Focense, ánfora palestiniana, cerámica pintada (procedente 
de Clunia) e cerámica común do século III d. C., entre outros materiais cerámicos. 

Polo tanto, constátase 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). 

A paisaxe da ría de Arousa transfórmase nesta época; a enseada de 
Abanqueiro semella albergar explotacións de salazón; pequenos vici espállanse 
polos férteis vales que ocupan o espazo entre a serra de Barbanza e a ría; colonos 
latinos aséntanse no país. Cando o Castro Grande funciona como porto, Ursus, un 
cidadán romano da outra beira, na actual parroquia de Taragoña, ergue unha 

                                                 
85 Como acontece no resto de xacementos litorais onde se localizou este tipo de cerámica, a inmensa 
mayoría das pezas atribúense a alfares rioxanos, máis concretamente ao centro productor de Tritium 
Magalum (Naveiro 1991: 35). 
86 Segundo Naviero a meirande parte da produción de TSHT debe datarse no século IV d. C., acadando a 
primeira metade do século V d. C. (Naviero 1991: 47). 
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lápida en recordo de amigos queridos. A escritura, a arte romana, a epigrafía, a 
cerámica de luxo, o viño, o aceite transforman a vida cotiá das antigas 
comunidades indíxenas. 

O nivel de ocupación tardorromano (séculos III-IV d. C.) do Castro Grande, 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. 

En definitiva, o Castro Grande de Neixón estivo integrado nos circuitos 
comerciais a lona distancia dende os séculos V-IV a. C. até incluso despois da 
desaparición do Imperio Romano. Mil anos de comercio. Neste senso, a 
romanización conlevou unha consolidación do papel do poboado fortificado como 
receptor de productos e centro redistribuidor, que viña dado polas súas excelentes 
condicións como porto natural. 

1.6. O monte de Neyxon 

O devir histórico dos castros de Neixón non remata na Idade Antiga. A axitación do 
mercadeo cos fenicios, a algarabía do poboamento e o devir da vida cotiá deron 
paso a unha funcionalidade moito máis silenciosa, moito máis agochada na 
paisaxe. Abandonado definitivamente como espazo habitacional e comercial, a 
Punta de Neixón pasa paseniñamente a formar parte do espazo agrario das 
comunidades campesiñas cristiáns altomedievais, durante o proceso de 
conformación da parroquia de San Vicente de Cespón. Pero non só iso, xunto cos 
diversos xacementos arqueolóxicos situados na zona de San Vicente de Cespón, 
os castros de Neixón convértense en marcas mentais perfectamente asumidas 
polo habitante medieval do entorno e plasmadas nos textos. 

Até a Idade Media non temos constancia de que ninguén escribise nada sobre 
a Punta de Neixón; nin aparecía citada nas fontes clásicas ni atopamos referencias 
no Parrochiale Suevum. Pero este baldeiro remata no século XII. De feito, o 
topónimo Neixón –de etimoloxía complexa- é un dos máis antigos, e aparece por 
vez primeira mencionado na doazón de 1165 do monxe Pelagio Guntádiz ao 
mosteiro de Toxosoutos, especificando a concesión do espazo ex aqua de Doavria 
usque ad cautum Nini et usque ad Neyxon per suos terminos antiquos. A referencia 
a este camiño do couto de Nine até Neixón per suos terminos antiquos amosa 
claramente a monumentalización do sistema defensivo dos Castros de Neixón, 
ruínas arqueolóxicas que eran tomadas como fito na paisaxe e como referente 
topolóxico e xeográfico. 
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O proceso de artellamento territorial que tivo lugar entre os séculos VIII-X 
consolida definitivamente a ocupación dos vales en Galicia. Nesta dinámica os 
castros que non continúan habitados pasan a seren referentes territoriais na 
periferias dos novos núcleos de poboación: as villae e as ecclesiae. Neste período 
aparece definida unha organización comarcal e eclesiástica que, recollendo ás 
veces nomes xentilicios (Prestamarcos-Postmarcos), toma como referentes de 
demarcación fundamentalmente os ríos, os montes e os vestixios do poboamento 
castrexo, perceptibles claramente para a sociedade campesiña altomedieval. 

Constátase a escala de Galicia a existencia dunha paisaxe antiga fosilizada, na 
que manteñen a súa importancia os ríos, as vías de comunicación tradicionais os 
castros e túmulos megalíticos. As villae desta época, co seu territorio acotado por 
marcos ou referencias físicas, así como ruínas arqueolóxicas como castros, 
monumentos megalíticos ou miliarios romanos (Andrade 1996: 279-80) acabarán 
converténdose nas parroquias galegas. A partir do século XII, os castros non 
habitados xa desaparecen da documentación como referencias territoriais, 
pasando a formar parte da periferia do espazo explotable, a desapareceren da 
consciencia histórica dunhas comunidades rurais que elaboran unha cartografía 
mítica na que os castros pasan a ser espazos de culto aos santos ou espazos 
habitados por mouros. 

Os Castros de Neixón, dentro da parroquia plenomedieval de Sispalone, pasa 
a ser un área non habitacional, un espazo periférico, escasamente produtivo dende 
o punto de vista agrario, pero do que se extraen notables recursos: leña, toxo, 
pedra, pesca, marisco. Dentro da configuración do sistema económico parroquial 
as praticas consuetudinarias consagran este espazo coma un espazo comunal, do 
común, potencialmente explotable polas unidades familiares da parroquia, polas 
casas con porta aberta e fume. O antigo Neixón pasa a converterse no monte de 
Neixón. 

Pero a vertente mariña deste monte fará deste espazo, ao longo do Antigo 
Rexime, nun fondeadeiro natural importante da flota pesqueira de Cespón (o porto 
de Vidres, substituto do medieval Porto do Castro) e nunha zona de extración de 
marisco, importante, contando con varios viveiros de ostra (citados no Catastro de 
Ensenada87). No século XVIII comezan as iniciativas de explotación sistemática 
desta riqueza ostreira de Cespón, Abanqueiro e a ría de Arousa en xeral, como así 
o recollía o ilustrado Joseph Cornide na súa Descripción de la costa de Galicia, 
ríos que desembocan en ella, sus puertos, cabos y ensenadas; con una noticia de 
los peces que la frecuentan, y de las redes y artes con que sus naturales se 
ejercitan en la pesca (inédito, circa 1780) (González Pérez 2003: 63): 

 

La villa de Rianjo está asentada en la Ribera oriental de la ya dicha Ría de su nombre, 
que es de las más tranquilas, y abunda de los pescados más delicados de todo el 
Reino, su sardina, aunque no grande es la de mejor gusto de toda esta costa, y sus 

                                                 
87 Arquivo Histórico Universitario. Catastro de Ensenada. San Vicente de Cespón. Interrogatorio General. 
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ostras que toman el nombre del puerto de Abanqueiro, que cae enfrente de Rianjo, no 
solo son celebradas por Molina, sino que lo fueron en tiempos antiguos y hoy se 
aprecian mucho por su tamaño y buen gusto. 

Los matriculados de Rianjo usan frecuentemente de las redes sardineras, pero también 
suelen formar cuatro o cinco sacadas que manejan con veinte lanchas y tres dornas, y 
los puertecitos de Aguerríos, Comba y Abanqueiro sobre la misma concha siguen el 
mismo ejemplo con tres sacadas y once lanchas, dedicándose todos igualmente a la 
pesca de besugos, butraces, múgiles, jurelos, etc. que venden a tragineros que los 
conducen a Santiago y a otros pueblos interiores del Reino. 

Todos los de la Concha de Rianjo que a marea baja queda en gran parte descubierta 
desean se establezca otra armazón de arroaces, como la que va propuesta para el río 
Ulla. 

 

A Punta de Neixón pasa a converterse nun referente da enseada de Rianxo, 
nun espazo de explotación económica mariña para as confrarías desa localidade. 
Os vellos topónimos da Posta Nova e da Posta Vella, referidos ás dúas pequenas 
calas ubicadas ao pé do Castro Pequeno, no SW da Punta de Neixón, remiten á 
explotación pesqueira desa zona, xa que neses sitios se empregaba a arte do 
aparello. Seguindo a Abuin e Losada (1993): O aparello era toda unha simboloxía 
de arte mariñeira. Tiña as súas postas ou zonas fecundas onde se podía lanzar con 
posibilidades de éxito. As postas eran disputas constantes. Os patróns das lanchas 
avisábanse de taberna en taberna da posta que iban coller ó día seguinte, pero se 
non había acordo saíase a ‘regateo a remo ou a vela e o primeiro en chegar collía a 
posta’. Había postas en Punta Neixón, Iñobre, O Rosario en Taragoña, Portomouro, 
Agallóns, A Pontella, O Bodeón, Aqueiros, Areabasta... Para o aparello iban dous 
barcos, un ‘a lancha do aparello’, e outro ‘a enviada’. Na primeira iban oito ou dez 
homes, e na segunda catro ou cinco. A enviada enchíase de peixe e volvía a terra 
para vender mentras a do aparello quedaba noutro lance. O aparello traballábase 
desde o barco e desde terra. As veces viñan das aldeas para axudar a ‘turrar’ e 
dábaselle algún peixe. 

Pero a comezos do século XX esta percepción meramente economicista da 
Punta de Neixón comezará a cambiar. 

1.7. Os Castros de Neixón no século XX 

As dúas primeiras décadas do século pasado servirán de marco para un 
redescubrimento da Punta de Neixón, primeiro como espazo de lecer, e segundo, 
como espazo arqueolóxico. No tocante ao primeiro aspecto, contamos cun 
acontecemento da historia local que, cremos, tería unha fonda repercusión no 
futuro. Referímonos á homenaxe organizada polo Partido Conservador de Rianxo, 
xunto con outras entidades, en honra de Castelao para celebrar o seu éxito na súa 
exposición artística no salón Iturrioz de Madrid no ano 1912. Castelao daquela 
colaboraba no semanario conservador El Barbero Municipal, dirixido por Arcos 
Moldes, e cabeceira anticaciquil que denunciaba a prática política de Manuel 
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Viturro, secretario liberal da Deputación Provincial de A Coruña (Dourado Deira 
2001). 

Este primeiro éxito artístico de Castelao levaría á súa contratación para 
deseña-lo cartaz promocional das festas do Apóstolo e a facerse un nome como 
debuxante en Galicia. Neste contexto, a homenaxe rianxeira consistiu, casualmente 
nun xantar campestre na Punta de Neixón (Axeitos 2000: 8; Calvo Ces 2001; 
Dourado Deira 2002). Na crónica do Barbero Municipal (número 99, 1 de xuño de 
1912) vemos perfectamente reflexado, nun estilo decimonónico, o xurdimento de 
práticas propias da burguesía urbá que son emuladas polas clases altas dunha 
pequena vila como Rianxo. Esta pseudourbanidade, que se separa do común dos 
rudos campesiños, incluía excursións polo rural e merendas campestres en zonas 
consideradas como espazos naturais privilexiados. Así era vista a Punta de Neixón 
por este snobismo vilego rianxeiro da época: 

 

En extremo simpática fue la fiesta que aquí se celebró el viernes de la pasada semana 
para honrar al gran caricaturista Castelao, á Daniel como familiarmente en Rianjo se le 
llama. 

Cierto es que en ella no hubo el aparato y corrección propios de la solemnidad 
académica, ni se pareció siquiera á banquete de diputado, con discursos hueros, 
sesudos, que tanto daño hacen después de comer; allí sólo reinaron la cordialidad y la 
alegría y, sobre todo, un inmenso cariño hacia el famoso artista que ya se ha hecho 
popular en toda España. 

Acompañados de dos distinguidos hijos de Santiago, el simpatiquísimo y excelente 
fotógrafo Enrique Guerra y el notable pintor Ernesto Carrero, llegaron á Rianjo; el mismo 
día á las diez de la mañana, muchos padroneses que fueron recibidos con bombas, á 
pesar de haberlas prohibido el alcalde. 

Todos, en unión de humerosas personas de la villa y de las parroquias vecinas 
después de ir á casa del agasajado á felicitarle, partimos con él y con su padre en 
dirección al muelle, en donde nos embarcamos con rumbo á una de las próximas 
playas de Cespón. 

La mañana estaba espléndida. El sol, que hacía varios días ‘brillaba por su ausencia’, 
lucía como nunca, cual si también quisiera tomar parte en el regocijo, y nos acariciaba 
con sus rayos tibios. Una suave brisa rizaba ligeramente la mar e impelía con majestad 
las embarcaciones. Llegamos. 

Una vez en tierra nos dedicamos á buscar sitio donde reposar agradablemente, 
encontrando un delicioso pinar, de fresca y mullida alfombra, en la que cada cual 
acomodóse a su placer. 

Pronto el apetito despertado por los aires marítimos, hízose general, y dio principio el 
campestre, pero sabroso yantar [...] 

Conmovido por las muestras de simpatía de que era objeto, aunque con el gracejo que 
en todas ocasiones se distingue, contestó Castelao agradeciendo profundamente el 
agasajo que, con gran modestia, calificó de inmerecido, puesto que él no sólo no era 
un diputado que viniese á traernos la ventura, sino que nada de provecho había 
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alcanzado para su querido pueblo, ni siquiera una triste carretera; pero, como replicó 
muy bien el Sr. Carballido, Castelao puede estar orgulloso de su triunfo, que su 
soberano talento da más gloria á su patria que muchos personajes y personajillos 
políticos que consiguen caminos, canales y pantanos. 

Después de explicar en breves frases su labor como caricaturista, diciendo que si 
había intentado el poner de relieve los vicios y defectos de una raza era con la idea de 
perfeccionarla, terminó Castelao su brillante peroración con un saludo á los 
compatriotas ausentes. Una estruendosa salva de aplausos y vivas entusiastas á 
Castelao y á Rianjo pusieron fin a los discursos. 

Con ánimo de dar mayor variedad y encanto á la fiesta, decidimos inmediatamente ir a 
tomar el café á Taragoña. 

Al efecto, nos embarcamos de nuevo y, á los pocos instantes, tocábamos en la orilla 
opuesta, emprendiendo seguidamente el camino de la aldea 

En el café que en ella establecido tiene D. José Brea Cespón y que más parece de 
ciudad que de villorrio, por lo bien que está montado, paladeamos la sabrosa bebida. 

Luego, como la tarde estaba ya muy avanzada, abandonamos la risueña aldea, siendo 
saludados, al pasar con dirección al embarcadero, con vivas y aclamaciones por las 
gentes que se hallaban dedicadas á las faenas del campo. 

¡Hermoso espectáculo el de aquellos rudos campesinos, expoliados por hombres sin 
entrañas, agitando entusiasmados sus sombreros y dando estentóreos vivas á Castelao 
y á Rianjo ¡Por sus agrestes almas también había cruzado una ráfaga de arte! 

 

A esta consideración de espazo natural, de lecer, uniríaselle pola mesma 
época, a súa conversión en xacemento arqueolóxico, no marco dos epígonos da 
Arqueoloxía rexionalista. A este respecto, entre 1885 e 1916 as investigacións 
sobre o pasado antigo e prehistórico de Galicia incardináronse na inercia xeral 
seguida pola historiografía española do momento (Ayán Vila e.p.). De acordo con 
Ranke, a ferramenta privilexiada para acceder ao pasado era o documento (xa 
sexa un manuscrito, un numisma, unha medalla ou un epígrafe) polo que as 
Ciencias Históricas deberían botar man da Diplomática, a Numismática e maila 
Epigrafía, para a transcrición e interpretación deses restos pretéritos. 

Se ao predominio desta tendencia positivista lle unimos o fracaso da 
introdución da Arqueoloxía Prehistórica en Galicia, a continuidade do enfoque 
anticuarista e a precariedade infraestructural da investigación88, comprenderemos 
o tipo de prática historiográfica desenvolvida nestes anos, marcada pola 
pervivencia da erudición coma única ferramenta xeradora de coñecemento. 

                                                 
88 O difícil acceso a Bibliotecas, a ausencia de institucións oficiais que apoien a investigación, a inexistencia 
dunha Facultade de Historia son algúns dos factores que explican este continuismo e esta precariedade da 
investigación. X. R. Barreiro Fernández sintetiza maxistralmente as consecuencias destes condicionantes: 
Esta especie de soedade intelectual explica o escaso avance da historia galega, a reiteración dos temas, a 
fixación en cuestións que nos parecen menores e incluso ridículas e, sobre todo, a falla de alento 
renovador. A historia galega presenta unha especie de estructural anemia (Barreiro Fernández 1993: 193). 
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Esta Historia erudita tería como máximo representante a Antonio López 
Ferreiro, promotor da revista Galicia Histórica (1901-1903) e autor da monumental 
Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago (1898-1909). Nesta liña tamén se 
encadran autores como Bernardo Barreiro, director de Galicia Diplomática (1882-
1885, 1888-1890 y 1893-94), J. Villa-amil y Castro (López García 2003) e o grupo 
da Comisión Provincial de Monumentos de Orense dirixido polo presbítero Marcelo 
Macías. 

Como saber vencellado a esta Historia erudita desenvólvese a Arqueoloxía 
rexionalista, concebida coma unha contribución á reconstrución do pasado 
histórico da patria galega, mediante a reivindicación da civilización céltica atlántica, 
superadora do salvaxismo natural das sociedades humanas primitivas anteriores. 
Estas poboacións arianas conformarían a esencia da nacionalidade e a etnia 
galegas, deixando a súa pegada indeleble na toponimia, o folklore, a organización 
do territorio, a arquitectura vernácula e, evidentemente, nas ruínas arqueolóxicas. 

Durante esta fase marcada polo rexionalismo cultural e político, non se 
documenta en Galicia unha práctica arqueolóxica de campo materializada en 
escavacións promovidas polas institucións. Dentro deste marco, os castros como 
obxectos de estudo seguían sendo tratados como monumentos célticos, dos que 
se descoñecía práticamente todo. As sondaxes pioneiras de Villa-amil y Castro en 
Mondoñedo (Villa-amil y Castro 1887, 1888) ou de F. Maciñeira en castros de 
Ortegal (Armada Pita 2003: 37-8) apenas tiveran trascendencia e repercusión 
publicística, polo que para a erudición galega rexionalista, os castros seguían 
sendo praticamente descoñecidos a comezos do século XX. Neste senso, a 
apertura de infraestructuras viarias, e non a inquedanza científica, suporá en 
moitos casos, o descubrimento de restos arquitectónicos vencellados aos castros 
nas décadas de 1900 e 1910. 

Así por exemplo, a reutilización simbólica destes recintos coma espazos rituais 
propios da relixiosidade popular, conlevou a apertura de pistas de acceso aos 
recintos principais dalgúns castros senlleiros sobre os que se erixiran capelas 
adicadas a advocacións de grande devoción popular. Este foi o caso do castro de 
Troña (Mondariz, Pontevedra) no cal se descubriron en 1900 na súa parte NW os 
primeros muros de estruturas circulares como consecuencia da ampliación da 
pista de acceso á capela do Dulce Nombre abriéndose algunas habitaciones y 
hallándose en ellas piezas cerámicas, entre las cuales sobresale un ánfora entera, o 
poco menos, que se guarda en el Museo de Pontevedra (Pericot e Cuevillas 1931: 
8). 

A mesma curiosidade despertaron outros achados casuais, moitos deles 
analisados pola Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Esta entidade, ao igual que 
o Centre Excursionista de Catalunya89 (1890) potenciu a investigación arqueolóxica, 
levando a cabo exploracións de prospeción e escavacións en xacementos da 

                                                 
89 Esta entidade foi a promotora da actividade arqueolóxica en Catalunya deica a profesionalización da 
disciplina en 1915 coa creación do Servei d’Excavacions Arqueològiques dirixido por Pere Bosch Gimpera 
(Cortadella 1997: 276). 
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provincia de Pontevedra. Nos arquivos da Sociedad, conservados no Museo de 
Pontevedra, e por referencias de Filgueira Valverde coñecémo-las escavacións 
realizadas nas necrópoles de Tomeza e Bouza (Mourente) en 1895, en Salcedo en 
1897, e en castros coma o de San Porfins (1896), o do Viso, San Cristóbal e 
Vistalegre (o castro de Alobre) en Vilagarcía (1905);. Asemade, supervisábanse os 
achados e restos exhumados fortuitamente como a necrópole de Toiriz, explorada 
polo párroco don Francisco Tallón en 1898 (Filgueira Valverde 1948: 38-41). 

Estas exploraciones arqueológicas seguiránse facendo en Galicia nos anos 10-
20, por eruditos e asociacións locais, por individuos sen formación propiamente 
arqueolóxica, correspondentes dalgunha das Academias que prospectaban zonas 
que coincidían cos seus lugares de veraneo. Dentro deste contexto cómpre 
enmarca-lo labor na zona do Barbanza de Fernández Gil y Casal, quen 
documentou restos de antiguas viviendas circulares ibéricas trala realización 
dunhas obras na península de Cabo de Cruz (Boiro, A Coruña) (Fernández Gil y 
Casal 1916: 32) e concheiros e pavimentos no castro de San Cristovo en Vilagarcía 
de Arousa (Fernández Gil y Casal 1916: 38). O labor erudito de Fernández Gil y 
Casal, correspondente da Real Academia da Historia, foi o causante directo da 
localización de vestixios prehistóricos na Punta de Neixón. O concheiro por el 
documentado complementaba aos atopados noutros poboados fortificados da ría 
de Arousa. As súas exploracións supuxeron o inicio do estudo arqueolóxico 
propiamente dito dos castros de Neixón como xacementos arqueolóxicos, tarefa á 
que vai conferir método e rigor a prática arqueolóxica do Seminario de Estudos 
Galegos da man de López Cuevillas e Bouza Brey. 

O interese amosado por estes dous mestres da Arqueoloxía galeguista veu 
dado polo coñececemento da ría de Arousa por parte de F. Bouza Brey, polos 
traballos previos de Fernández Gil y Casal e probablemente polas referencias 
fornecidas por Castelao, quen coñecía os restos de primeira man, nas súas visitas 
a Cespón nas que incluso debuxou cruceiros que incluiría na súa obra As cruces 
de pedra na Galiza. Como sinala Brea Brei (2001: 85): en ‘Cousas’ agroman, 
senlleiras, as vidas das xentes de Rianxo, a slilueta lanzal das xentes de Rianxo,a  
silueta lanzal da igrexa de Santa Columba, o paseo da Ribeira, o Campo das festas, 
as aldeas da redonda, as romarías de San Pedro de Vilas e San Ramón. Todas 
identificadas a través da fiestra da Ría, na referencia ás tradicións orais que traen as 
cousas dos tempos dos avós e bisavós, actualizando a pobreza e a ilusión, o 
traballo e a esperanza no espacio mítico rianxeiro. Trátase de fotos en cor sepia, 
gardadas na gabeta da memoria, con nomes e apelidos, en espacios recoñecibles, 
con dramas individuais que se tornan colectivos en boca do pobo. 

Sen dúbida, Castelao tivo bastante que ver co vencellamento entre a Punta de 
Neixón e maila Xeración Nós. Neste senso, non é casual a presenza en Rianxo dun 
dos membros daquel grupo ourensán de intelectuais galeguistas, Arturo Noguerol 
Buján quen viviu cinco anos na vila de Rianxo (1928-1932) exercendo de Secretario 
do Concello, por influencias do propio pai de Castelao (González Pérez 2001; 
Borobó 2001; Pousa Antelo 2002; Costa Redil 2003: 43-6). Arturo Noguerol, 
asasinado en Ferrol en xullo do 36, deixa testemuñas do seu paso pola vila 
rianxeira en dous traballos publicados na revista Nós en 1929: un artigo titulado 
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Vilas Galegas: Rianxo (número 63 15 de marzal de 1929) e outro titulado 
Romances da Calima Rianxeira (número 64, 15 de abril de 1929). 

Outro membro da Xeración Nós, o xeógrafo Otero Pedrayo, coñecía ao detalle 
a parroquia de Cespón, como consecuencia tamén do seu seguimento no seu día 
dos traballos de Bouza Brey e López Cuevillas en Neixón. Coñecida é a anécdota 
que segue: Co gallo dun funeral celebrado na vila natal de Castelao, pouco despois 
do seu falecemento en Buenos Aires, acudiu Otero Pedrayo e deu mostrar do 
entusiasmo e emotividade que causaba nel a presencia daquel mundo arousán. 
Conta Borobó que don Ramón lle anunciou, de xeito premonitorio, que o ilustre 
xornalista acabaría por residir na outra banda do mar, na fermosísima atalaia natural 
que é Trevonzos, en terras da parroquia boirense de Cespón. (Anónimo 1999: 112). 

Neste primeiro terzo de século XX vemos como a enseada de Rianxo90 
participa da transición entre a Arqueoloxía rexionalista e a arqueoloxía cientificista 
galeguista do Seminario de Estudos Galegos. Os castros eran vistos, antes de 
1923, como referentes da paisaxe cultural galega, como restos materiais da 
nacionalidade galega, na liña romántica de Pondal. Un bo exemplo disto é o 
poema conservado do poeta de Taragoña Xosé M. Brea Segade, escrito en plena 
guerra de Marrocos en 1921 sobre o Castro Barbudo, veciño da Punta de Neixón 
(Brea Rei 1999: xlv): 

 

Ao Castro Barbudo 

 

Alegre corpudo castro, 

nun tempo campo de loita, 

en donde de Breogán 

os netos molime cortan; 

onde cantan as albercas 

i a perdiz tremando voa. 

 

¡Canto me acordas Barbudo!, 

¡ouh, castro, canto me acordas! 

lonxe da terra querida 

que ten o alcume de ‘groria’. 

 

En 1925 Bouza Brey e López Cuevillas fan entrar aos Castros de Neixón na 
literatura científica galega e no discurso sobre a Protohistoria europea atlántica, 
cun traballo metódico e rigoroso, pero que tamén soubo traslada-la poesía dun 
espazo fermoso, rexistrando para a posteridade relatos populares de 

                                                 
90 A ligazón da Punta de Neixón con Rianxo levou incluso a E. Carré Aldao a inclui-los castros de Neixón no 
capítulo adicado ao concello de Boiro na Geografía General del Reino de Galicia (Carré 1980: 792-4). 
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inconmesurable beleza coma a lenda da Parteira de Nine. Pero esa xa é outra 
historia, da que xa nos temos ocupado noutro lugar (Ayán 2005b). 
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PROPOSTA DE ACTUACIÓN 

A intervención arqueolóxica desenvolta no Castro Grande en 2006 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, 2004 e 2005) e no sector 04 (campañas de 2005 e 
2006), 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 2007 
proceder á consolidación e restitución dos muros de cachotería baixoimperiais 
localizados nos sectores 01 e 04. 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 posta en 
valor e apertura ao público do sistema de acceso localizado no SE do sector 02, 
restituíndo o muro de contención interno do parapeto e deseñando un valado de 
protección do perímetro do foxos para evitar caídas accidentais dos visitantes. 

En terceiro lugar abordariamos unha actualización da sinaléctica no Castro 
Grande e do modelo expositivo do interior do Centro Arqueolóxico, incluíndo a 
realización (xa en curso) dunha reconstrución virtual 3D e dun vídeo de animación 
que amose o proceso construtivo do sistema defensivo do Castro Grande. 

Esta intervención integral permitirá presentar ao público un interesante 
exemplo -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 cuarta 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.  

Asemade a vindeira campaña podería contemplar a realización dalgunhas 
sondaxes valorativas no Castro Pequeno co gallo de solventa-la último período de 
ocupación do citado asentamento e calibra-la súa potencialidade arqueolóxica 
tralas sucesivas campañas da década de 1970. 
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ANEXO 1: DOCUMENTACIÓN DUNHA LÁPIDA ROMANA 
INÉDITA EN TARAGOÑA (RIANXO, A CORUÑA) 

Pedro López Barja (Departamento de Historia I, USC) 

Xurxo M. Ayán Vila (IEGPS, CSIC-XuGa) 

Anxo Rodríguez Paz (IEGPS, CSIC-XuGa) 

 

Coma un resultado máis da investigación etnoarqueolóxica desenvolta no proxecto 
dos Castros de Neixón presentamos neste apéndice a documentación polo noso 
equipo de traballo dunha lápida romana inédita, conservada nunha casa particular 
do lugar de A Igrexa, na parroquia de Taragoña grazas á información fornecida por 
Miguel Fungairiño, fillo do propietario da peza (Jacinto Fungairiño Muñiz) [Láminas 
69 e 70]. 

A lápida atopouse hai uns trinta anos durante as obras de escavación da 
cimentación da adega da casa. Segundo os dados aportados polos seus 
descubridores, todo semella indicar que se atopaba in situ. A zona emprázase nas 
cercanías da actual igrexa parroquial, tendo sido empregada para o cultivo de 
cereal con anterioridade á construción das edificacións actuais. Tralo seu 
descubrimento a lauda foi reutilizada como banco no interior da vivenda. O achado 
da lápida foi notificado oficialmente en novembro de 2006 á Dirección Xeral de 
Patrimonio da Xunta de Galicia (Ayán 2006a: 161-2). 

Sen dúbida, trátase dun achado importante, nesta zona de Arous norte, xa que 
se presenta coma unha proba material do proceso de romanización desta área, 
coñecido pola aparición de restos desa época en castros coma Alobre (Vilagarcía 
de Arousa), castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) (Ayán et al. 2005; 2005a) 
ou en depósitos subacuáticos na desembocadura do río Ulla (Naveiro 1992; 
Fernández Pintos 2001). 

1. Descrición da lápida 

A lápida, feita en granito de dúas micas de boa calidade, consérvase praticamente 
enteira e nun bo estado de conservación. O tramo conservado mide 156 cm de 
altura, 60 cm de ancho por 23 cm de grosor máximo. O remate era seguramente 
semicircular, malia que a parte superior –como a inferior- se ten perdido. Pódense 
distinguir tres campos, claramente separados por molduras. O campo superior 
está decorado cunha roda radiada dextróxira e dous discos cun punto no centro. O 
campo central apresenta unha lúa coas puntas cara a arriba, catro discos co 
puntono centro e tres arcos. O campo inferior apresenta o texto, que continuaba 
pola parte inferior perdida, aínda que se perciben restos de dúas letras. 

Leitura e tradución: 
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D(is) M(anibus) · Pos(uit) 

Ursus 

ingenu- 

o suo · Ru- 

fino · Pin- 

[ta?]ni (filio?) 

 

Aos deuses Manes. Púxo (o) Urso, para o seu (¿amigo?) Rufino, (fillo?) de Pin 
[ta?]no, de nacemento libre. 

2. Sobre os cognomina 

Ursus e Rufinus son cognomina latinos ben coñecidos e moi testemuñados no CIL 
(Kajanto 1965: 329, 229), presentes tamén en Vigo. CIRG II, 44 (con HEp 6, 2000, 
779): Pub(licius?) Ursus e CIRG II, 68 (Funchales, Vigo): Rufinus Rufi f. Temos 
tamén en Vigo as formas femininas Ursa (CIRG II, 52) e Rufina (CIRG II, 46). 
Ingenuus é un cognomen frecuente, se ben non é coñecido en Galiza (Kajanto 
1965: 314; Abascal 1994: 390). Pola contra, é moi raro nas inscricións que apareza 
non coma cognomen, senón, coma neste caso, dotado de significado. Así 
acontece en AE 1978, 880 (CIL VIII 25718): Memoria / Blossi Hono/ratus ingen(u)us 
actor perfecit, onde, segundo AE, Honorato precisa o seu nacemento libre porque 
os representantes (actores) adoitaban seren escravos. O posesivo (suo) adoita 
acompañar, loxicamente, algún termo de parentesco, como filius, pater ou 
semellantes (libertus, uerna, etc.) pero non sempre: véxase M. Luccei(o) M(arci) 
l(iberto) Eroni suo (EDR 001170). 

Pin- plantexa un problema. Con ese comezo, non pode ser un cognomen 
latino, semella dende logo indíxena, pertencente á numerosa familia dos derivados 
de Pint- moi presente na Lusitania (Vallejo 2000: 371-5). Concretamente ofrece un 
paralelo interesante HAE 745, de Villamesías (Cáceres): Emuria / Pintani f(ilia) / hic 
sita. Se a proposta que facemos se acepta, atopámonos diante dunha situación 
moi repetida, a  de quen leva un nome romano, pero é fillo de alguén con nome 
indíxena. Ao lapicida da nosa inscrición de Taragoña se lle quedou pequeno o 
campo epigráfico e tivo que engadir algunhas letras por fóra, polo que 
seguramente esta liña engadida foi a última da inscrición. 

Non é posíbel determina-la relación que xunguía entre si ás dúas persoas 
anteditas. 

3. O grupo de estelas das Rías Baixas 

Pola súa forma, dimensións e decoración, esta estela de Taragoña aseméllase 
moito ao grupo de 19 estelas completas –máis outros anacos- descuberto en 1953 
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na rúa de Pontevedra, en Vigo. Son todas moio altas, de entre 2 e 2.40 m e de 
ancho miden entre 45 e 60 cm. A altura da estela de Taragoña é menor (156 cm) 
pero cómpre ter en conta que non está completa, pois lle falta tanto pola parte de 
enriba coma pola de abaixo. A anchura (60 cm) é semellante ás de Vigo. Comparte 
con elas tamén a estrutura de tres rexistros: un superior, con frontón semicircular e 
decoración astral, un campo intermedio con imaxes decorativas ou simbólica e, no 
campo inferior, o epitafio. As máis parecidas son Julia nº 6 (CIRG II, 43), 7 (=CIRG 
II, 45) e 8 (CIRG II, 50) (Julia 1971). Naturalmente, todas elas inclúense dentro do 
amplo grupo de estelas do centro e do noroeste da península Ibérica, ondea 
topamos arquerías e tamén representacións do sol (coma unha rodar adiada ou 
ben coma unha flor de seis pétalos) e da lúa, pero como veremos a continuación, 
cremos que se pode afinar algo máis o tipo ou grupo ao que podemos adscribila. 

Adóitase considerar que o grupo de estelas de Vigo testemuña unha 
poboación procedente de fóra de Galicia, concretamente de Clunia, como 
explicitamente o indica nas inscricións CIRG II, nº 39, 40 e 48, todas elas dunha 
mesma familia. Ao noso modo de ver, as cousas son doutra maneira. O lóxico é 
que a poboación inmigrante se adapte, con matices e diferenzas, aos usos e 
formas epigráficas que atopan o lugar onde reside, e iso é o que vemos que 
acontece co grupo de estelas de Vigo. A meirande parte dos individuos eran, ao 
noso xuízo, probabelmente, autóctonos (hai un que talvez fixo consta-la súa 
condición de Cilenus, CIRG II, nº 51, malia que a pedra está moi deteriorada), agás 
os tres de Clunia que, nomeadamente, omiten toda clase de símbolos ou adornos 
nas súas estelas. O campo superior, como nas demais, é un frontón semicircular, 
pero está baldeiro, sen os característicos soles ou lúas dos demais. Hai outro 
rasgo, moi curioso, que as diferencia do resto: a estrutura do texto. As tres son, de 
todo o grupo, as únicas que respectan a estrutura máis habitual das lápidas 
funerarias, é dicir, co defunto en primieiro termo e logo, o nome do dedicante. Sen 
embargo, non se inclúen o texto o consabido d.m. ou d.m.s. Como exemplo, valla 
a número 39: Q(uintus) Arrius Gn(aei) (filius) Mans(uetus) Clun(iensis) an(norum) XL 
Aurelia Materna uiro. As demáis (incluída  a nova de Taragoña) fano ao revés: 
primeiro o dedicante, logo o defunto e todas comezan con d.m. ou d.m.s. (CIRG II 
nº 41, 43, 44, 45, 46, 49). 

As tentativas por establecer algún tipo de clasificación para as abundante 
estelas funerarias galegas non teñen sido demasidado fructíferas. Os criterios de 
Rodríguez Colmenero, como el mesmo recoñece, non permiten establecer unha 
distribución por zonas (Rodríguez Colmenero 1997: 246-54) se o estudo de Sara 
Rodríguez Lage (1974), meritorio e moi útil, non chega a conclusións claras. Pola 
nosa parte, non pretendemos resolver esta cuestión senón, máis modestamente, 
propoñe-la existenza dun subgrupo na zona das Rías Baixas (con centro en Vigo, 
naturalmente) que se caracterizaría polos seguintes rasgos: 

1. Grandes dimensións, superior ao 1,5 m de altura. 
2. Remate semicircular, Isto é característico sobre todo da provincia de 

Pontevedra, pois en Coruña, Lugo e Ourense, predominan as 
rectangulares (Rodríguez Lage 1974: 51-2). 

3. Elementos decorativos: rosetas ou ben rodas, arcadas, medias lúas. 
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4. Estrutura do texto; primeiro o adicante e logo o defunto. 

Neste esquema encádranse, ademais da miaoría das de Vigo –coa excepción, 
xa comentada, da familia cluniensis-, e da nova de Taragoña, as seguintes: 

1. CIRG II, 68, de Alcabre (Vigo). Medidas: 171 x 43 x 30. Está rota na súa 
parte superior, e moi desgastada, polo que non se aprecia ben se ten 
ou non decoración. Texto: D.M.S. / Rufinus / Rufi (filius) / Rufo / filio 
p(ientissimo) / annor/um XX. 

2. CIRG I, 16, dos arredores de Padrón. Medidas: 165 x 49. Remate 
semicircular con decoración de media lúa. Texto: D.M.S. / Iulia Mâ(ter) 
filio pi(issimo) / Na(e)uiolo / non libe(ns) an(n)or(um) / XIIII. 

3. CIRG I, 20, de Araño (Rianxo). Medidas: 243 x 46. Arriba, figura humana 
de pé baixo un arco de medio punto en un campo inferior, doble 
arquería de tres arcos. O texto apresenta numerosos problemas de 
leitura. A interpretación que propón CIRG é a seguinte: Di(b)us 
M(anib)us/pos(u)it [m] e [m] /oria(m) / su(o) / coniu [g] (i) / DOIRAV / 
annor(um) XXX OVTE / PIVSVNE ... Tendo presente tamén a leitura do 
IRG III, nº 42, semella máis lóxico supoñer que as liñas 2-3 se agocha o 
cognomen do adicante (de quen se di que posuit), aínda que non 
poidamos reconstruilo (como tampouco o nome do morto, na liña 5), 
mellor que memoriam. 

4. CIRG I, 79. Estela procedente de Santa María de Oliveira (Ribeira). 
Trátase dunha inscrición perdida, da que Martín Sarmiento só nos dá o  
texto, polo que non podemos saber nin a forma nin a decoración que 
tiña. Texto: D.M. ti(tulum) pos(uit) / Maternus Rustici (filius) Fl(aui(a)e 
uxsori pie/ntissim(a)e annor(um) / XXXIV / Di(c) ro(go) q(ui) / tra(nsis) sit 
t(ibi) t(erra) / leuis. 

Fóra da zona proposta (Rías Baixas) so hai, deica a data, unha estela con 
características semellantes ás descritas. Trátase de CIRG I, 61, de Pontedeume, 
con medidas 106 x 38 (como está rota pola parte de abaixo non sabemos se as 
súas medidas orixinais se achegaban aos 150 cm), frontón arredondeado con 
crecente luar e roseta, tres arcos no campo inferior e abaixo o texto: D.M.S. / Apro / 
ann/orum ... En principio é un texto demaisado breve coma para tirar conclusións, 
pero a indicación annorum suxire que se enuncia primeiro o nome do defunto, a 
diferenza do que acontece no grupo que alcumamos Rías Baixas.  

Naturalmente, este grupo Rías Baixas amosa obvias analoxías co estilo 
chamado de Picote, pola aldea con ese nome da rexión de Miranda do Douro, 
estilo testemuñado tamén no norte de Portugal (Bragança) e Zamora (terra de 
Aliste) (Le Roux e Tranoy 1984). Apresenta a parte superior arredondeada e 
decorada cunha roda de radios curvos, acompañada por pequenos discos, logo o 
campo epigráfico e na parte inferior, arcos. As diferenzas atópanse na parte 
central, no campo epigráfico, cun soporte de escadras nos ángulos e decoración 
de animais (touro, cervo, xabarín) que Le Roux e Tranoy vencellan coa cultura dos 
verracos. Neste senso, debemos deixar constancia da presenza de Valerii Rufi e 
Atii Attiani, en Queiruga (Son, é dicir, Rías Baixas), Picote e Rabanales e con origo 
en Seilium (conuentus Scallabitanus) (Sastre 2002: 129). De tódoos xeitos, os 
dados son demasiado escasos como para extraer conclusións no tocante a 
posíbeis relacións entre o estilo de Picote e o grupo de Rías Baixas. 
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A cronoloxía resulta moi difícil de precisar. Julia (1971: 20), tras unha 
minuciosa análise paleográfica, data as estelas de Vigo a comezos do século II I d. 
C., pero por desgraza as formas das letras non é un criterio fiábel. A fórmula do 
encabezamento (D.M. ou ben D.M.S.)  indica que son posteriores aos comezos do 
século II d.C. pero non nos proporciona un límite inferior. 

F. Marco ten suxerido que foron as unidades militares acuarteladas no 
noroeste as responsábeis da importación dos elementos foráneos que se perciben 
nas estelas funerarias hispánicas, como crecentes lunares ou rosetas (Abásolo e 
Marco 1005: 337). No noso caso, tenderemos a pensar concretamente na cohors I 
Celtiberorum, do acampamento de Cidadela (Sobrado dos Monxes), non moi 
alonxado da zona das Rías Baixas. 
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ANEXO 2: MATERIAL GRÁFICO COMPLEMENTARIO 

1. Indice de láminas 

Lámina 1. Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón (Boiro, A Coruña). 

Lámina 2. Ubicación e emprazamento da Punta de Neixón (Boiro, A Coruña). 

Lámina 3. Modelo dixital do Castro Grande e ubicación dos sectores de 
escavación da campaña 2006. 

Lámina 4. Planimetría do Castro Grande coa ubicación das sondaxes 
arqueolóxicas antigas. 

Lámina 5. Unidades de rexistro abertas nas campañas arqueolóxicas precedentes. 

Lámina 6. Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o 
campo de traballo de 2006. 

Lámina 7. Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o 
campo de traballo de 2006. 

Lámina 8. Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o 
campo de traballo de 2006. 

Lámina 9. ACTUACIÓN 1. Control arqueolóxico da roza dos Castros de Neixón. 

Lámina 10. ACTUACIÓN 2. Unidades de rexistro abertas e rematadas de escavar 
na campaña de 2006. 

Lámina 11. ACTUACIÓN 2.1. Ampliación do sector 01. 

Lámina 12. ACTUACIÓN 2.1. Ampliación da escavación do sector 01. 

Lámina 13. ACTUACIÓN 2.1. Ampliación da escavación do sector 01. 

Lámina 14. ACTUACIÓN 2.1. Ampliación e escavación do sector 01. 

Lámina 15. ACTUACIÓN 2.2. Ampliación do sector 04. 

Lámina 16. ACTUACIÓN 2.2. Ampliación do sector 04. 

Lámina 17. ACTUACIÓN 2.3. Escavación do tramo de foxo 02 (sector 02). 

Lámina 18. ACTUACIÓN 2.3. Escavación do tramo de foxo 02 (sector 02). 

Lámina 19. ACTUACIÓN 2.3. Escavación do tramo de foxo 02 (sector 02). 

Lámina 20. ACTUACIÓN 2.3. Escavación do tramo de foxo 02 (sector 02). 

Lámina 21. ACTUACIÓN 2.4. Ampliación cara ao E do sector 02 (gabia 01). 

Lámina 22. ACTUACIÓN 2.4. Ampliación da escavación da gabia 01. Sector 02. 

Lámina 23. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 
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Lámina 24. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 25. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 26. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 27. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 28. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 29. ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 30.  ACTUACIÓN 2.5. Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02. 

Lámina 31. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. 

Lámina 32. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. 

Lámina 33.  ACTUACIÓN 3: Análises paleometalúrxicas. DRX das escouras 
PZNEI03/q000001, PZNEI04/q000002 e PZNEI03/q000003. 

Lámina 34. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. Rasqueta de ferro 
PZNEI03/h000002. 

Lámina 35. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. Rasqueta de ferro 
PZNEI03/h000002. 

Lámina 36. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. Radiografía da rasqueta de 
ferro PZNEI03/h000002. 

Lámina 37. ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas. Análises puntuais da 
fábula PZNEI03/j000004 con scanning electron microscopy. 

Lámina 38. ACTUACIÓN 4. Microtoponimia e evolución da paisaxe cultural. 

Lámina 39. ACTUACIÓN 4. Microtoponimia e evolución da paisaxe cultural. 

Lámina 40. ACTUACIÓN 4. Microtoponimia e evolución da paisaxe cultural. 

Lámina 41. ACTUACIÓN 4. A Casa do Priorato.  

Lámina 42. ACTUACIÓN 4. A Casa do Priorato.  

Lámina 43. ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de 
Cespón. 

Lámina 44. ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de 
Cespón. 

Lámina 45.  ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de 
Cespón. 

Lámina 46. ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de 
Cespón. 

Lámina 47. ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de 
Cespón. 

Lámina 48. ACTUACIÓN 5. Materialización simbólica da parroquia. 
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Lámina 49. ACTUACIÓN 5. Materialización simbólica da parroquia. 

Lámina 50. ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón. 

Lámina 51. ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón. 

Lámina 52. ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón. 

Lámina 53. ACTUACIÓN 7: castros, wolfram e estaño. 

Lámina 54. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 01. 

Lámina 55. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 01. 

Lámina 56. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 04. 

Lámina 57. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 04. 

Lámina 58. Materiais romanos significativos documentados no sector 04. 

Lámina 59. Materiais cerámicos castrexos significativos documentados no foxo 02 
(sector 02). 

Lámina 60. Materiais cerámicos púnicos documentados no interior do foxo 02 
(sector 02). 

Lámina 61. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02. 

Lámina 62. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02. 

Lámina 63. Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02. 

Lámina 64. Materiais líticos significativos documentados no sector 01. 

Lámina 65. Materiais líticos significativos documentados no sector 02. 

Lámina 66. Materiais líticos significativos documentados no sector 04. 

Lámina 67. Materiais metálicos documentados na campaña 2006. 

Lámina 68. Materiais metálicos documentados na campaña 2006. 

Lámina 69. Lápida romana de Taragoña (Rianxo) documentada na campaña 2006. 

Lámina 70. Lápida romana de Taragoña (Rianxo) documentada na campaña 2006.  

2. CD-Rom 
• Documento en formato PDF que inclúe a presente memoria técnica e o 

aparato gráfico complementario (láminas). 
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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 2006

Vista cara o NW

Vista cara o SE

Vista cara o E

02

04

02

04

02

04

01

01

01



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 4

Planimetría do Castro Grande ca ubicación das intervencións antigas

Sondaxes antigas

Afloramento rochoso

60 m
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22.35
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22.9822.98

23.0423.19
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22.8022.80
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22.9522.95

23.0823.08
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23.5023.50

23.2323.23

23.47

23.3123.31

23.3423.34

23.87

24.12

24.05

24.32

24.01

23.99

23.8023.80

24.05

23.8523.85

24.05

23.7823.78

24.17

26.26 26.26

26.0726.07

26.4726.47

26.3526.35
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Lámina 5

Unidades de rexistro abertas nas campañas precedentes

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 1723

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

Sectores de escavación da campaña 2003

Unidades de rexistro abertas na campaña 2004

20 m

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

1626

1527
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Lámina 6

Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o campo de traballo de 2006

Escavación arqueolóxica

Sistematización das mostras malacolóxicas

Obradoiros de cerámica castrexa
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Lámina 7

Actividades arqueolóxicas formativas desenvoltas cos rapaces durante o campo de traballo de 2006

Visita ao castelo de Vimianzo (A Coruña)

Visita aos batáns de Mosquetín (Vimianzo, A Coruña) Visita ao castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños)

Tratamento de cultura material Seminario de Xeomorfoloxía

Seminario de paleometalurxia
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Lámina 8

Acividades formativas desenvoltas cos rapaces do campo de traballo. Campaña 2006

Sistematización da cultura material Explicación da escavación a grupos de escolares

Visita ás Torres do Oeste (Catoira) Romaría de Neixón

Romaría de Neixón Práctica de campo sobre a paisaxe natural de Arousa
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Lámina 9

ACTUACIÓN 1: Control da roza dos Castros de Neixón
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Lámina 10

ÁCTUACIÓN 2: unidades de rexistro abertas e rematadas de escavar na campaña de 2006

2103

20032002

1900 1901

1718

1404

2400

2000 2001

2300 2301 2302

2200 2201 2202

2100 2101 2102

2

4

1424

1324

1224

1124

2401 2402

19031902

1800 1801 1802

1405 1406 1407

1504 1505 1506 1507

1304

1122 1123

1223

1323

142314221421

1521 1522 1523

16231621

17221721 1723

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

1622

Unidades de rexistro abertas na campaña 2004

20 m

Sector 02

Sector 01Sector 01

Sector 03

1226

1326

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

2399

2299

2199

2398

2298

2198

2099

1626

1726 1727

1627

1527

Unidades de rexistro da campaña 2006

2420

2520

2620

2720

2820 2821 2822

1728

1628

1528

1427 1428
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Lámina 11

ACTUACIÓN 2.1 Ampliación do sector 01

Perfil estratigráfico W das UR2000, UR2100, UR2200 e UR2300

-0,50

0

30 cm

DI040825J01-J04

ITNEI02 Neixón

Perfil W

-1,00

-1,50

4

4

UE003
UE001

UE013

UE015

UE046

UE001

UE070

Rocha baseRocha base

Rocha baseRocha base

Parapeto

RozaRoza

N

19.976

20.796

21.768

20.658

20.655

21.045

20.105
20.799

20.717

20.74220.742

20.070

20.913

20.742

20.965

20.893

21.429

23.193

21.189

21.419

21.293

20.897
20.953

UR1900UR1900

UR 2100

UR2000

UR 2200

UR 2001

UR2101

UR2201

UR 1901

UE003
UE051

UE055

UE012

UE011

UE050

UE047

UE046

UE046UE046

Estruturas documentadas no sector 01 en 2003 e 2004
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Lámina 12

ACTUACIÓN 2.1: Ampliación da escavación no sector 01

Limpeza e acondicionamento do sector 01

Replanteo da ampliación cara ao W Detalle dos traballos de escavación

Perfil S da UR1901 e replanteo da UR1801 Replanteo da UR1801: vista ao N
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Lámina 13

Restos do muro de contención UENEI04009. Vista ao NW Depósito de derrubo UENEI04006. Vista ao NW

Depósito de derrubo UENEI04007. Vista ao S Depósito de derrubo UENEI04007. Vista ao NW

Depósito de derrubo UENEI01015 na UR1801. Vista ao SE Depósito de derrubo UENEI01015 na UR1801. Detalle do
perfil N da UR1801. Vista ao SE

ACTUACIÓN 2.1: Ampliación da escavación no sector 01
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Lámina 14

ACTUACIÓN 2.1: Ampliación e escavación do sector 01

Definición en pranta da UENEI01015 na UR1801.
Vista cara ao W

Fotos de detalle do depósito UENEI04002

Detalle da UENEI04009 na UR1801

Detalle do muro UENEI04009 na UR1801

Vista xeral da UENEI04009. Vista ao W
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Lámina 15

ACTUACIÓN 2.2: Ampliación do sector 04

Replanteo da ampliación do sector 04. Vista ao N. Detalle dos traballos de escavación no sector 04

Meta de muíño circular PZNE04/000084. Vista xeral cara ao S do depósito UENEI04011

Vista xeral cara ao S do depósito UENEI04011. Vista xeral cara ao W do depósito UENEI04011

Meta de muíño circular PZNE04/000084.
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Lámina 16

ACTUACIÓN 2.2: Ampliación do sector 04

Vista xeral cara ao N do depósito UNEI04012 Vista xeral cara ao S do depósito UNEI04014

Vista xeral cara ao E do depósito UNEI04017

Vista xeral cara ao S do depósito UNEI04013Vista xeral cara ao E do depósito UNEI04014

Vista xeral cara ao N do depósito UNEI04017
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Lámina 17

ACTUACIÓN 2.3: Escavación do tramo de foxo 02 (Sector 02)

Definición en pranta do nivel UENEI03013. Vista ao N Vista ao S das UE011, 012, 014 e 015

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

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

Perfil estratigráfico do recheo do foxo 02

Área contemplada na escavación da campaña de 2006
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Lámina 18

ACTUACIÓN 2.3: escavación do tramo de foxo 02. Sector 02.

Vista xeral da UENEI04003. Vista cara ao N. Vista xeral da UENEI04003. Vista cara ao SE

Depósito de cunchas UENEI04004. Detalle.

Vista xeral do depósitO de cunchas UENEI04004.

Proceso de escavación da UENEI04003. Vista cara ao N

Definición en pranta da UENEI03055. Vista ao N.



Lámina 19

ACTUACIÓN 2.3: escavación do tramo de foxo 01. Sector 02.

Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Detalle do depósito de cunchas UENEI03004.. Detalle do depósito UENEI03067. Vista ao N.

Vista xeral do depósito UENEI03067. Vista ao N. Proceso de escavación do depósito UENEI03067. Vista ao N.
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Lámina 20

ACTUACIÓN 2.3: Escavación do tramo de foxo 02. Sector 02.

Perfil N da UR1625 e corte do tramo de foxo 02
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Lámina 21

ACTUACIÓN 2.4: ampliación cara ao E do sector 02 (gabia 01)

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

Definición en pranta da UENEI04020. Vista ao E.

Definición en pranta da UENEI04020. Vista ao E. Vista xeral do perfil E da UR1527 e do corte. Vista ao E.

Perfil E do recheo da gabia 01.. Vista ao E. Panorámica da gabia 01. Vista ao SE.
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Lámina 22

ACTUACIÓN 2.4: ampliación da escavación da gabia 01. Sector 02.

Replanteo das UR1628, UR1528 e UR1428. Vista ao NW.

Panorámica da entrada SE e da gabia 01. Vista ao NE..

Panorámica da entrada SE e da gabia 01. Vista ao E.
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Lámina 23

ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel de ocupación prerromano. Sector 02

Restos do nivel de ocupación da Fase II castrexa. Campaña 2004.

GE006GE006

GE003

GE001

GE002

GE004

GE005

GE007

UR 1422

UR 1322
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ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

Limpeza previa da UR1422. Vista ao S.

Vista xeral da zona da entrada: UR1422 e UR1423. Vista ao W.

Limpeza previa da UR1422. Vista ao W.

UENEI04028 UENEI04027

UENEI04026

UENEI04034

Fotografías de detalle do muro UENEI04028.

Limpeza previa da UR1422. Vista ao S.
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ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

UENEI04039

UENEI04040

UENEI04042

UENEI04043

UENEI04044

UENEI04041

Vista xeral das foxas UENEI04039 e UENEI04040. Vista ao S

Vista xeral da UR1422 e metade W da UR1423. Vista ao W

UENEI03017

UENEI04048
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ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

Vista xeral da UR1422. Vista ao W.. Vista xeral das foxas UENEI04039 e UENEI04040.

Panza púnica na parede NE da foxa UENEI04040. Corte UENEI0404048, base de lareira. Vista ao S.

O nivel prerromano UENEI02032 en fase de escavación nas UR1423 e UR1422. Vista ao W.
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ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

LImpeza da UR1522. Vista xeral dos calzos UENEI04018 e UENEI04055. Vista ao S.

UENEI04018

UENEI04055

UENEI04055

UENEI04018

LImpeza da UR1522. Vista xeral dos calzos UENEI04018 e UENEI04055. Vista ao N.
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ACTUACIÓN 2.5: Escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

Depósito de derrubo UENEI04010. Vista ao N Depósitos de recheo das foxas UENEI04064 e 65. Vista ao SW

Depósito de recheo UENEI04057. Proceso de escavación das foxas UENEI04070 e UENEI04071Depósito de recheo UENEI04057.

Proceso de escavación das foxas UENEI04070 e UENEI04071 Proceso de escavación das foxas no secor 02

UENEI04067

UENEI04058
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ACTUACIÓN 2.5: escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

Vistas xerais do corte da foxa UENEI04063

Escavación das foxas UENEI04070 e UENEI04071. Vista ao N do depósito UENEI04067.

Corte da foxa UENEI04065. Corte da foxa UENEI04064.
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Vistaxeraldasfoxasdocumentadas.VistaaoW

ACTUACIÓN 2.5: escavación do nivel da Fase II castrexa. Sector 02.

UENEI04070

UENEI04071

UENEI04063

UENEI04069

UENEI04064

UENEI04065

UENEI04069

UENEI04064

UENEI04065

UENEI04071

UENEI04063

Vistaxeraldasfoxasdocumentadas.VistaaoSW
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ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas.

Esquema dos dous métodos de obtención de ferro antigo

LUPIA DE FERRO

ARXILA VITRIFICADA

ESCOURA

TOBEIRA

TOBEIRA

ESQUEMA DOS FORNOS DE MÉTODO DIRECTO

FORNO COMÚN SEN

SANGRADO SE ESCOURAS

FORNO ROMANO CON

SANGRADO DE ESCOURAS

ESQUEMA DOS FORNOS DE MÉTODO INDIRECTO

FORNO DE REDUCIÓN

FORNO CONVERTIDOR POR PUDELAXE

TOBEIRA

FUNDICIÓN DE FERRO FERROESCOURA



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 32

ACTUACIÓN 3: Análises paleometalúrxicas

Figura 1. Cubilote para fundición de ferro. Aquí se aprecia o anel de tobeiras por riba do crisol no cal
se sitúa o leito de carbón incandescente carburante e por debaixo de éste se recibe a fundición que
escoa entre o cabón, así coma a piqueira de sangrado de escoura e a de sangrado de fundición no

fondo do crisol

Figura 2. Composición dos ferros Gossen.
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ACTUACIÓN 3: Análises paleometalúrxicas. DRX das escouras
PZNEI03/q000001, PZNEI03/q000002 e PZNEI03/q000003

Q001 Neixon (SAI 2006/10058)

4-0192 (*) - Hercynite, syn - Fe+2Al2O4 - Y: 9.12 %- d xby: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a8.15340 - b8.15340 - c8.15340- alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centred- Fd-3

Operations: Import

6_10058_Q001_NEIXON- File: 06_10058_Q001_NEIXON.raw- Type: 2Th/Thlocked - Start: 2.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Steptime: 2.5 s - Temp.: 25 °C(Room) - Time Started
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2-Theta - Scale
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QOO2 NEIXON (SAI 2006/10059)

4-0192 (*) - Hercynite, syn - Fe+2Al2O4 - Y: 4.95 %- d xby: 1. - WL: 1.5406 - Cubic - a8.15340 - b8.15340 - c8.15340- alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centred- Fd-3

Operations: Import

6_10059_Q002_NEIXON- File: 06_10059_Q002_NEIXON.raw- Type: 2Th/Thlocked - Start: 2.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Steptime: 2.5 s - Temp.: 25 °C(Room) - Time Started
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Q003 NEIXON (SAI 2006/10057)

4-0192 (*) - Hercynite, syn - Fe+2Al2O4 - Y: 10.42% - dx by: 1. - WL: 1.5406- Cubic - a 8.15340 - b 8.15340 - c8.15340 - alpha 90.000- beta90.000- gamma90.000 - Face-centred - Fd

Operations: Import

6_10057_Q003_NEIXON- File: 06_10057_Q003_NEIXON.raw- Type: 2Th/Thlocked - Start: 2.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Steptime: 2.5 s - Temp.: 25 °C(Room) - Time Started
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ACTUACIÓN 3: análises paleometalúrxicas. Rasqueta de ferro PZNEI03/h000002

Análises metalográficas da zona do enmangue (0650x)

Rasqueta de ferro PZNEI03/h000002

Análises metalográficas da zona do ensamble (0650x)
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ACTUACIÓN 3: análises paleometalúrxicas

Análises metalográficas da zona do fío e do ensamble da rasqueta de ferro PZNEI03/h000002
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ACTUACIÓN 3: análises paleometalúrxicas.

Radiografía da rasqueta de ferro PZNEI03/h000002
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ACTUACIÓN 3. Análises paleometalúrxicas

Análises puntuais da fíbula PZNEI03/j000004 con (Servizo Xeral de Microscopía
Electrónica, USC)

scanning electron microscopy



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 38

Detalles da fase románica da igrexa parroquial de San Vicente de Cespón

ACTUACIÓN 4: Microtoponimia e evolución da paisaxe cultural

Declaración de testemuñas. Documento medieval referido a Cespón (ACS).



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 39

Actuación 4: Microtoponimia e evolución da paisaxe cultural

Fonte e lavadoiro actual na Fontecoba

Vista dos Castros de Neixón dende as mámoas de Vilariño. Vista ao E.

Emprazamento do Agro das Mámoas dende as mámoas de Vilariño. Vista ao W

Fonte en Sandrenzo no camiño á Fontecoba
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ACTUACIÓN 4: microtoponimia e evolución da paisaxe cultural

Xacementos arqueolóxicos e topónimos citados na documentación medieval

Vertente E da Punta de Neixón onde se ubicaba o da do documentación medievalPorto do Castro

Ría de Arousa

Concello de

BOIRO

500 m

Concello de

RIANXO

Parroquia de San Vicente de Cespon

Parroquia de Santalla de Boiro

Parroquia de

San Andres

de Cures

San Xoan de Macenda

San Pedro de Bealo

2

1 3

1. Agro das Mamoas, Sandrenzo

2. Mamoa de Vilariño, Vilariño

3. Porto do Castro, Neixon
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ACTUACIÓN 4: A Casa do Priorato (Sar, Cespón)

Documento de 1845 (Arquivo da Casa do Priorato) Documento de 1595 (Arquivo da Casa do Priorato)

Pesa de pedra probablemente procedente do Castro
Pequeno (Casa do Priorato)

Cristo crucificado románico probablemente
procedente da capela do Priorato

Vista parcial da capela do PrioratoPorta lateral da capela do Priorato
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Detalles do complexo construtivo da Casa do Priorato (Sar, Cespón)

ACTUACIÓN 4: Casa do Priorato



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 43

Festa relixiosa de San Bieito (11 de xullo de 2006)

ACTUACIÓN 5: Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de Cespón



Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento

Lámina 44

ACTUACIÓN 5. Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de Cespón

Festa da Virxe do Carmo (16 de xullo de 2006)
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Festa relixiosa da Virxe dos Anxos (16 de agosto de 2006)

ACTUACIÓN 5: Relixiosidade popular na parroquia de San Vicente de Cespón
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Festa relixiosa da Virxe dos Anxos (16 de agosto de 2006)

ACTUACIÓN 5: Relixiosidade popular na parroquia de San Vicente de Cespón
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ACTUACIÓN 5: Relixiosidade popular na parroquia de S. Vicente de Cespón

Procesión das imaxes na Romaría de Neixón (13 de agosto de 2006)
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ACTUACIÓN 5: A materialización simbólica da parroquia

Pranta da igrexa parroquial de Cespón e vista dende o campanario

Cruceiro e peto de ánimas de Sandrenzo

Capela de S. Sebastián en Sandrenzo Cruceiro de Loreto en Vilariño
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ACTUACIÓN 5: A materialización simbólica da parroquia

Cruz románica na igrexa parroquial de Cespón

Cruceiro e peto de ánimas de Nine
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ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón

Fig.1: Plataforma litoral no sector SE

Fig. 4: Praia de grava sobre plataforma litoralFig. 3: Praia de gravas entre superficies de plataforma

Fig. 5. Blocos sobre a plataforma

Fig. 2: Resalte dos cristais de seixo sobre a plataforma

Fig. 6: Vista do sector SO: zonas erosivas e acumulativas
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ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón

Fig.7: Furna Fig.8: Diaclasas desenvolvidas sobre a superficie da plataforma

Fig.9: Microformas labradas sobre a rocha: alteración alveolar Fig.10: Cantil rochoso na Punta de Neixón

Fig.11: Granulometría, morfometría e natureza
heteroxéneas nas praias

Fig.12: Incorporación ás praias de material cerámico
rodado
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ACTUACIÓN 6: Análise xeomorfolóxica da Punta de Neixón

Fig.13: Crestas de pegmatita no recinto superior do Castro

Fig.14: Material heteroxéneo dos muros de cachotería do castro. Detalle

Fig.15: Praia de material fino: sector SO.
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ACTUACIÓN 7: castros, wolfram e estaño

Complexo mineiro de Vidres, Punta de Neixón. Lavadoiro de estaño.
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 01

Pesa cerámica PZNEI04/a000020 Asa PZNEI04/a000368 Asa PZNEI04/a000045

Asa PZNEI04/a000005
Asa de ánfora

PZNEI04/a000061

Haltern 70 Fragmento de

PZNEI04/a001356

Terra Sigillata

Base de copa de cerámica fina

PZNEI04/a000274

Anaco de tégula PZNEI04/a000028 Anaco de

PZNEI04/a000325

Terra Sigillata Hispánica
Drag. 27
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 01

Pivote de ánfora

PZNEI04/a000344

Haltern 70 Anaco de

PZNEI04/a000366

Terra Sigillata Hispánica

Terra Sigillata Hispánica Drag. 15-17 PZNEI04/a000373

Diferentes fragmentos de

ánfora Haltern 70

Anaco de

PZNEI04/a000379

Terra Sigillata Hispánica
Palol 10
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Materiais cerámicas significativos documentados no sector 04

Asa decorada de xerra Toralla PZNEI04/a001517 Anaco de cerámica estampillada PZNEI04/a001552

Restos cerámicos relacionables co desmantelado nivel de ocupación prerromano

Anacos dun PZNEI04/a001413dolium Anacos de tégula co signo PZNEI04/a001432VII

Pivote de ánfora PZNEI04/a001436Beltrán IIb Anaco de ánfora PZNEI04/a001473Lomba do Canho
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 04

Anaco de tégula con debuxo PZNEI04/a001469

Anacos de ánfora PZNEI04/a001469Beltrán IIb

Anaco de PZNEI04/a001513Terra Sigillata Drag. 37t Fondo de T PZNEI04/a001583erra Sigillata Hispánica Drag. 15-17
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Materiais romanos significativos documentados no sector 04

PZNEI04/a001535

Cerámica pintada de procedencia bracarense

Anaco de vidro romano PZNEI04/t000001

Cerámica cincenta fina bracarense PZNEI04/a001489

Ficha cerámica de xogo

Anaco de bordo de vidro romano PZNEI04/t000002
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Materiais cerámicos castrexos significativos documentados no foxo 02 (sector 02)

Bordo gallonado PZNEI04/a000044

Bordo aristado tipo Cíes PZNEI04/a000079

Bordo gallonado PZNEI04/a000191

Bordo aristado tipo Cíes PZNEI04/a000067

Anaco con decoración estampillada PZNEI04/a000092

Bordo PZNEI04/a000468-9
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Materiais cerámicos púnicos documentados no interior do foxo 02 (sector 02)
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02

PZNEI04/a001455

Anacos con decoración incisa e arranque de asa

Cerámica púnica PZNEI04/a001626

PZNEI04/a001457

Pesa cerámica de rede PZNEI04/a001607

Materiais cerámicos da Fase II no nivel de ocupación UENEI02032

Cerámica púnica PZNEI04/a001636

Materiais púnicos no recheo UENEI04056 da foxa UENEI04063
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02

PZNEI04/a001609

Imitación indíxena de ungüentario púnico PZNEI04/a001625

PZNEI04/a001612

PZNEI04/001646

Materiais no recheo UENEI04058 da foxa UENEI04071

PZNEI04/a001619
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Materiais cerámicos significativos documentados no sector 02

Anaco de PZNEI04/a001402Terra Sigillata Drag. 15-17

Restos dunha ánfora PZNEI04/a001590Haltern 70

Anaco de PZNEI04/a001462Terra Sigillata

Bordo de ánfora PZNEI04/001523Haltern 70

Materiais romanos na capa vexetal UENEI04001 e no depósito de derrubo UENEI04010

Anaco de PZNEI04/001570mortarium
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Materiais líticos significativos documentados no sector 01

PZNEI04/b000002

PZNEI04/b000107

PZNEI04/b000003

PZNEI04/b000113

PZNEI04/b000009

PZNEI04/b000014 PZNEI04/b000032 PZNEI04/b000033

PZNEI04/b000047 PZNEI04/b000063 PZNEI04/b000100

PZNEI04/b000114
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Materiais líticos significativos documentados no sector 02

PZNEI04/b000076
PZNEI04/a000077 PZNEI04/b000078

PZNEI04/b000206 PZNEI04/b000216 PZNEI04/b000223

PZNEI04/b000224 PZNEI04/b000226 PZNEI04/b000227

PZNEI04/b00023 PZNEI04/b00232 PZNEI04/b00231
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Materiais líticos significativos documentados no sector 04

PZNEI04/b000029

PZNEI04/b00204

PZNEI04/b000030 PZNEI04/b000082

PZNEI04/b000090 PZNEI04/b000092 PZNEI04/b000201

PZNEI04/b00242 PZNEI04/b00209

PZNEI04/b00208 PZNEI04/b00202
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Materiais metálicos documentados na campaña 2006

Conteira de bronce PZNEI04/j000001 atopada no interior do foxo 02. Detalle da peza de madeira interna
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Materiais metálicos significativos documentados na campaña 2006

Travesaño de fíbula de bronce PZNEI04/j000002 atopada no interior do foxo 02. Detalle das fibras vexetais do interior

do travesaño.

Moeda da Iª República española recollida na capa vexetal da ampliación do sector 01
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Lápida romana de Taragoña (Rianxo) documentada na campaña 2006

Fotografía antiga do emprazamento das fincas nas que se atopou a lápida romana.

Igrexa de Taragoña ao fondo.

Situación da lápida no patio interior da casa da familia Fungairiño. Lugar da Igrexa, Taragoña.
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Lápida romana de Taragoña. Debuxo de Anxo Rodríguez Paz.
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ANEXO 3: INVENTARIO DE MATERIAIS 
ARQUEOLÓXICOS 

 

 

 

 



   
 

Versión 3.1 

 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000227 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 002220 005 Asa 

A 002225 001 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000217 001 Tégula 

A 000215 001 Bordo de tégula 

A 002322 005 Bordo de ánfora Haltern 70 

A 000226 001 Colo moi rodado 

A 000224 001 Fondo 

A 002222 001 Fondo 

A 002221 001 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000218 001 Tégula 

A 000213 001 Tégula 

A 000223 001 Tégula 

A 000222 001 Bordo de ánfora Haltern 70 moi rodado 

A 001531 012 Bordo arestado con decoración cepillada no colo 

A 002720 012 Bordo esvasado con restos de fulixe 

A 0027 21 012 Bordo esvasado 

A 001547 012 Fondo 

A 001532 012 Fondo 

 
Observacións 
 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención   Código: ITNEI02  Informatizado data:    
ITNEI02  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000072 002 Colo con restos de fulixe 

A 000173 002 Arrinque de asa con decoración incisa 

A 001480 001 Bordo arestado marítimo 

A 000180 002 Bordo arestado 

A 000184 002 Bordo arestado engrosado 

A 000174 002 Bordo esvasado 

A 000179 002 Bordo reforzado tipo Vigo con decoración gallonada 

A 001541 012 Galbo 

A 000185 002 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 001544 012 Asa 

A 000073 002 Bordo esvasado 

A 000177 002 Asa 

A 000187 001 Bordo arestado engrosado 

A 001537 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001486 012 Colo 

A 000182 002 Bordo arestado con restos de fulixe 

A 001548 012 Fondo 

A 001543 012 Colo 

A 001585 010 Bordo de tégula 

 
Observacións 
 



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención   Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador  XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001522 011 Galbo con decoración estampillada (círculo concéntrico) 
A 001563 017 Bordo de tégula 

A 000236 005 Bordo esvasado 

A 000235 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000233 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001481 011 Bordo esvasado 

A 001533 011 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 001520 012 Tixolo romano 

A 001534 011 Tégula 

A 000176 002 Bordo arestado marítimo 

A 001540 012 Asa 

A 001571 017 Bordo esvasado 

A 001521 012 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 001523 011 Fondo 

A 000231 001 Bordo engrosado 

A 0001546 012 Fondo 

A 001538 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000232 001 Bordo arestado engrosado 

A 001539 012 Fondo 

 
Observacións 
 
 



 

Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITENI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 1 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000183 002 Bordo esvasado 
A 000169 002 Asa 

A 000170 002 Asa 

A 000175 002 Galbo 

A 000171 002 Fondo 

A 000172 002 Bordo esvasado 

A 000234 001 Bordo 

A 001528 002 Colo de ánfora Lomba do Canho 

A 000178 002 Fondo 

A 001518 011 Tixolo romano 

A 001576 012 Asa moi rodada 

A 001519 011 Bordo de tégula 

A 001485 011 Tixolo romano 

A 001515 011 Bordo arestado de grande óla de almacenamento 

A 001516 011 Bordo arestado marítimo 

A 000181 002 Bordo esvasado 

A 001524 012 Bordo esvasado 

A 002620 017 Bordo de tégula 

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI02  Código: ITNEI02  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001444 001 Fondo 
A 001448 001 Bordo arestado marítimo 

A 001502 011 Fondo 

A 001471 001 Anaco de tégula 

A 001421 001 Bordo arestado engrosado 

A 001494 011 Galbo con decoración cepillada 

A 001425 001 Galbo 

A 001428 001 Galbo con decoración estampillada castrexa 

A 001509 011 Tégula 

A 001446 001 Bordo esvasado 

A 001490 011 Galbo con decoración acanalada, moi rodado 

A 001497 011 Fondo 

A 001493 011 Bordo arestado 

A 001496 011 Galbo 

A 001478 001 Bordo arestado 

A 001439 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001503 011 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001435 011 Anaco moi rodado de tégula 

 
Observacións 
 
 

 
   
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI02  Código: ITNEI02  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001441 001 Galbo 
A 001453 001 Bordo arestado 

A 001488 011 Fondo 

A 001499 011 Bordo de tégula 

A 001437 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001423 001 Bordo de mortarium romano 

A 001512 011 Galbo 

A 001420 001 Bordo engrosado 

A 001495 011 Bordo arestado 

A 001426 001 Tégula 

A 001450 001 Galbo 

A 001436 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001477 001 Bordo flexionado 

A 001476 011 Bordo flexionado 

A 001451 001 Colo 

A 001470 001 Fondo 

A 001491 011 Bordo recto 

A 001419 001 Bordo esvasado con restos de fulixe 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI02  Código: ITNEI02  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001415 001 Bordo arestado 
A 001429 001 Bordo de tégula 

A 001427 001 Fondo 

A 001507 011 Fondo 

A 001422 001 Galbo 

A 001504 011 Fondo 

A 001508 011 Tégula 

A 001434 011 Tégula 

A 001440 001 Asa 

A 001433 011 Tixolo romano 

A 001500 011 Tégula 

A 001492 001 Bordo arestado 

A 001431 001 Asa 

A 001438 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001414 001 Pondus romano 

A 001510 011 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001430 001 Asa 

A 001511 011 Bordo de tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI02  Código: ITNEI02  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 2 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001498 011 Tixolo romano 
A 001449 001 Anaco de mortarium romano 

A 001442 001 Galbo con decoración incisa 

A 001416 001 Posible molde de arxila para fundición de bronce 

A 001570 010 Mortarium romano 

A 001443 001 Tixolo romano 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000276 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 
A 000311 001 Fondo 

A 000251 001 Asa 

A 000305 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000286 001 Galbo 

A 000310 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000371 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000363 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000016 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000345 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000260 001 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000376 001 Tégula con dixitacións 

A 000327 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000055 047 Bordo de tégula 

A 000023 023 Bordo de tégula 

A 000300 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000302 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000365 001 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000333 001 Bordo de tégula 
A 000352 001 Bordo arestado marítimo 

A 000230 001 Galbo 

A 000265 001 Tégula 

A 000287 001 Tégula 

A 000332 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000255 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000058 047 Colo de ánfora Lomba do Canho 

A 000240 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 000303 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000031 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000064 051 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000047 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000056 047 Bordo de tégula 

A 000015 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000354 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000268 001 Tégula moi rodada 

A 000240 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000295 001 Bordo retraído 
A 000269 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000296 001 Tégula 

A 000293 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000292 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000065 051 Tégula moi rodada 

A 000343 001 Galbo 

A 000256 001 Galbo 

A 000348 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000330 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000273 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000259 001 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000062 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000019 051 Galbo con decoración acanalada 

A 000319 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000378 001 Bordo de tégula 

A 000036 001 Tégula 

A 000060 047 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 0000242 001 Tégula 
A 0000372 001 Bordo de tégula 

A 000014 001 Bordo esvasado 

A 000013 001 Cinco anacos dun mesmo cacharro 

A 000034 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000335 001 Bordo esvasado 

A 000374 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000250 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000285 001 Galbo 

A 000290 001 Colo de ánfora Lomba do Canho 

A 000229 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 00346 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000340 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000048 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000339 001 Fondo 

A 000360 001 Tégula 

A 000293 001 Tégula 

A 000291 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000317 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 000312 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000306 001 Bordo esvasado 

A 000037 051 Tégula 

A 000304 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000246 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000337 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000284 001 Fondo 

A 000277 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000375 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000254 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 00336 001 Galbo 

A 000278 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000252 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000267 001 Tégula 

A 000297 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 000350 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000328 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 3 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000355 001 Bordo de tégula 
A 000362 001 Bordo de tégula 

A 000294 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000263 001 Bordo de ánfora Haltern 70 

A 000358 001 Tégula 

A 000031 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000357 001 Tégula 

A 000326 001 Bordo de ánfora Haltern 70 

A 000025 051 Tégula 

A 000063 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000040 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000049 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000328 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000249 001 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000353 001 Galbo con decoración acanalada 

A 000238 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000239 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 0244 001 Bordo de tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000316 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 000066 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000321 001 Bordo de tégula 

A 000253 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 000299 001 Colo 

A 000313 001 Galbo 

A 000271 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 000364 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000017 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000377 001 Tégula 

A 000244 001 Bordo de tégula 

A 000334 001 Asa 

A 000289 001 Galbo con decoración cepillada 

A 000038 051 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000247 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000329 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000261 001 Asa 

A 000341 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000282 001 Fondo 
A 000281 001 Arrinque de asa 

A 000279 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000339 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000308 001 Bordo arestado marítimo 

A 000264 001 Bordo recto 

A 000322 001 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 000307 001 Fondo 

A 000351 001 Bordo arestado marítimo 

A 000059 047 Fondo 

A 000288 001 Tégula 

A 000342 001 Galbo 

A 000283 001 Colo 

A 000021 051 Galbo 

A 000301 001 Galbo 

A 000347 001 Galbo 

A 000331 001 Colo 

A 000275 001 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000054 047 Galbo de cerámica feita a torno 
A 000248 001 Colo 

A 000323 001 Galbo 

A 000270 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000309 001 Galbo 

A 000272 001 Galbo 

A 000315 001 Tégula 

A 000324 001 Anaco informe de cerámica 

A 000033 051 Tégula 

A 000027 051 Tégula 

A 000042 042 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000022 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000030 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000046 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000041 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000032 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000026 051 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000642 015 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000643 015 Galbo 
A 000644 015 Tégula 

A 000589 006 Anaco moi rodado de tégula 

A 000590 006 Anaco moi rodado de tégula 

A 000591 006 Bordo arestado 

A 000592 006 Anaco moi rodado de tégula 

A 000635 015 Tégula 

A 000636 015 Galbo 

A 000637 015 Tégula 

A 000638 015 Tégula 

A 000639 015 Tégula 

A 000640 015 Tégula 

A 000641 015 Tégula 

A 000497 001 Tégula 

A 000498 001 Tégula 

A 000499 001 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000593 007 Galbo 

A 000594 007 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000595 007 Tégula 
A 000596 007 Galbo 

A 000597 007 Galbo 

A 000645 015 Tégula 

A 000646 015 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000647 015 Tégula 

A 000598 006 Galbo 

A 000599 006 Tégula 

A 000600 006 Tégula 

A 000601 006 Tégula 

A 000500 001 Tégula  

A 000501 001 Tégula 

A 000502 001 Tégula 

A 000526 001 Tégula 

A 000527 001 Tégula 

A 000528 001 Tégula 

A 000529 001 Tégula 

A 000508 001 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000509 007 Asa de ánfora Haltern 70 
A 000510 007 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000511 007 Tégula 

A 000611 007 Galbo 

A 000612 007 Tégula 

A 000613 007 Tégula 

A 000614 007 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000615 007 Galbo 

A 000616 007 Galbo 

A 000617 007 Galbo 

A 000618 007 Colo 

A 000619 007 Tégula 

A 000620 007 Galbo 

A 000621 007 Galbo 

A 000622 007 Galbo de ánfora Haltern 70 moi rodado 

A 000623 007 Galbo 

A 000624 007 Galbo 

A 000625 007 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000626 007 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 000627 007 Galbo 

A 000628 007 Galbo 

A 000629 007 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000630 007 Galbo 

A 000631 007 Galbo 

A 000632 007 Galbo 

A 000633 007 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000634 007 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000518 001 Bordo moi rodado de grande óla de almacenamento 

A 000520 001 Tégula 

A 000521 001 Tégula 

A 000522 001 Tégula 

A 000523 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000524 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000525 001 Anaco de galbo vermello pompeiano 

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000509 007 Asa de ánfora Haltern 70 
A 000510 007 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000511 007 Tégula 

A 000611 007 Galbo 

A 000612 007 Tégula 

A 000613 007 Tégula 

A 000614 007 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000615 007 Galbo 

A 000616 007 Galbo 

A 000617 007 Galbo 

A 000618 007 Colo 

A 000619 007 Tégula 

A 000620 007 Galbo 

A 000621 007 Galbo 

A 000622 007 Galbo de ánfora Haltern 70 moi rodado 

A 000623 007 Galbo 

A 000624 007 Galbo 

A 000625 007 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000470 001 Anaco informe 
A 000471  Bordo de tégula 

A 000472 001 Tégula 

A 000473 001 Tégula 

A 000474 001 Tégula 

A 000602 001 Galbo 

A 000603 001 Tégula 

A 000604 001 Tégula 

A 000605 001 Tégula 

A 000606 001 Tégula 

A 000607 001 Tégula 

A 000608 001 Tégula 

A 000609 001 Tégula 

A 000610 001 Tégula 

A 000512 001 Tégula 

A 000513 001 Tégula 

A 000514 001 Tégula 

A 000515 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000516 001 Tégula 
A 000517 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000475 001 Galbo 

A 000476 001 Bordo retraído 

A 000477 001 Galbo 

A 000487 001 Tégula 

A 000488 001 Tégula 

A 000489 001 Tégula 

A 000490 001 Galbo 

A 000491 001 Tégula 

A 000492 001 Tégula 

A 000493 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000494 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000495 001 Tégula 

A 000496 001 Tégula 

A 000503 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000504 001 Colo de ánfora Haltern 70 

A 000505 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000506 001 Tégula 
A 000507 001 Tégula 

A 000478 001 Tégula 

A 000479 001 Galbo 

A 000480 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000481 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000482 001 Galbo 

A 000483 001 Tégula 

A 000484 001 Tégula 

A 000485 001 Galbo moi rodado 

A 000486 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000584 001 Tégula 

A 000585 001 Tégula 

A 000586 001 Galbo 

A 000587 001 Tégula 

A 000588 001 Tégula 

A 000648 015 Galbo 

A 000649 015 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 4 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000650 015 Galbo 
A 000651 015 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000652 015 Tégula 

A 000653 015 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000654 015 Tégula 

A 000572  Tégula 

A 000573  Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000574  Galbo con acanaladura 

A 000575  Bordo de tégula 

A 000576  Tégula 

A 000577  Bordo de tégula con dixitacións 

A 000578  Tégula 

A 000579  Asa de ánfora Haltern 70 

A 000580  Bordo de tégula 

A 000581  Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 000582  Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000583  Tégula con dixitacións 

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001255 032 Tégula 
A 001256 032 Bordo de tégula moi rodado 

A 001257 032 Tégula on dixitacións 

A 001258 032 Tégula con dixitacións 

A 001154 010 Bordo arestado 

A 001155 010 Colo 

A 001156 010 Tégula 

A 001157 010 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001158 010 Bordo arestado 

A 001159 010 Fondo 

A 001160 010 Fondo moi rodado 

A 001101 010 Galbo con decoración escobillada 

A 001102 010 Fondo 

A 001103 010 Galbo 

A 001104 010 Tégula 

A 001105 010 Tégula 

A 001106 010 Bordo arestado 

A 001107 010 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001108 010 Bordo 
A 001109 010 Tégula 

A 001110 010 Tégula 

A 000670 004 Fondo 

A 000671 004 Galbo 

A 000672 004 Galbo 

A 000673 004 Galbo 

A 000674 004 Galbo 

A 000675 004 Galbo 

A 000676 004 Galbo 

A 000677 004 Galbo con decoración cepillada 

A 000678 004 Galbo con decoración cepillada e brunida 

A 000662 001 Posible fragmento de mortarium romano 

A 001259 032 Fondo 

A 001246 010 Galbo 

A 001247 010 Galbo 

A 001248 010 Bordo esvasado 

A 001249 010 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001250 010 Tégula 
A 001251 010 Galbo 

A 001252 010 Bordo flexionado 

A 001253 010 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000406 003 Galbo 

A 000407 003 Galbo 

A 000408 003 Galbo 

A 000409 003 Galbo 

A 000410 003 Galbo 

A 000411 003 Galbo 

A 000412 003 Galbo 

A 000413 003 Galbo 

A 000414 003 Bordo 

A 000415 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000416 003 Galbo 

A 000417 003 Galbo 

A 000418 003 Galbo 

A 000419 003 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000420 003 Galbo 
A 000421 003 Galbo 

A 000422 003 Galbo 

A 000423 003 Tégula 

A 000424 003 Galbo 

A 000655 001 Tégula 

A 000656 001 Tégula 

A 000658 001 Galbo 

 000664 052 Galbo 

A 000665 052 Galbo 

A 000666 052 Galbo 

A 000667 052 Asa 

A 000668 052 Fondo 

A 000669 052 Colo 

A 000659 001 Tégula 

A 000660 001 Bordo de tégula 

A 000679 003 Colo 

A 000680 003 Colo de xerra tipo Toralla 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000681 003 Colo con decoración incisa 
A 000682 003 Colo con decoración epatulada 

A 000683 003 Galbo con decoración espatulada 

A 000684 003 Fondo 

A 000685 003 Colo de xerra tipo Toralla 

A 000661 001 Tégula 

A 000380 002 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000381 002 Galbo 

A 000382 002 Fondo 

A 000383 002 Galbo con decoración cepillada 

A 000384 002 Asa 

A 001260 032 Colo de ánfora Haltern 70 

A 001261 032 Galbo 

A 001262 032 Galbo 

A 001263 032 Galbo 

A 001264 032 Galbo 

A 001265 032 Galbo 

A 001266 032 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001267 032 Galbo 
A 001268 032 Galbo 

A 001269 032 Galbo 

A 001270 032 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000406 003 Galbo 

A 000407 003 Galbo 

A 000408 003 Galbo 

A 000409 003 Galbo 

A 000410 003 Galbo 

A 000411 003 Galbo 

A 000412 003 Galbo 

A 000413 003 Galbo 

A 000414 003 Bordo 

A 000415 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000416 003 Galbo 

A 000417 003 Galbo 

A 000418 003 Galbo 

A 000419 003 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000420 003 Galbo 
A 000421 003 Galbo 

A 000422 003 Galbo 

A 000423 003 Tégula 

A 000424 003 Galbo 

A 000464 004 Galbo 

A 000465 004 Galbo 

A 000466 004 Galbo 

A 000467 004 Galbo 

A 001070 002 Galbo 

A 001071 002 Galbo 

A 001072 002 Galbo 

A 001073 002 Galbo 

A 001074 002 Galbo 

A 001075 002 Galbo 

A 001076 002 Galbo 

A 001077 002 Galbo 

A 001078 002 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001079 002 Galbo 
A 001080 002 Galbo 

A 001081 002 Galbo 

A 001082 002 Galbo 

A 001083 002 Galbo 

A 001084 002 Galbo 

A 001086 002 Galbo 

A 001087 002 Galbo 

A 001088 002 Galbo 

 000385 003 Galbo 

A 000386 003 Galbo 

A 000387 003 Galbo 

A 000388 003 Galbo 

A 000389 003 Galbo 

A 000390 003 Galbo 

A 000391 003 Bordo arestado 

A 000392 003 Galbo 

A 000393 003 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000394 003 Galbo 
A 000395 003 Colo 

A 000396 003 Bordo arestado 

A 000397 003 Galbo 

A 000398 003 Galbo 

A 000399 003 Galbo 

A 000400 003 Galbo 

A 000401 003 Galbo 

A 000402 003 Tégula 

 000403 003 Galbo 

A 000404 003 Bordo arestado 

A 000405 003 Galbo 

A 001588 010 Colo 

A 001392 001 Galbo de ánfora Lomba do Canho 

A 001398 001 Galbo 

A 001464 032 Galbo con decoración escobillada 

A 001407 001 Galbo 

A 001554 02 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001401 002 Bordo de tégula 
A 001589 010 Asa de ánfora Haltern 70 

A 001405 001 Colo de ánfora Haltern 70 

A 001557 002 Galbo con decoración incisa 

A 001573 019 Bordo flexionado 

A 001383 001 Galbo 

A 001579 002 Bordo arestado marítimo 

A 001409 001 Bordo esvasado 

A 001411 001 Tégula 

A 001387 001 Galbo 

A 001385 001 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 001461 032 Colo de ánfora Haltern 70 

A 001465 032 Bordo arestado engrosado 

A 001578 002 Bordo arestado marítimo 

A 001600 002 Fondo 

A 001584 010 Pivote de ánfora Haltern 70 

A 001466 032 Bordo de tégula 

A 001403 001 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001575 019 Bordo esvasado 
A 001410 001 Galbo 

A 001460 032 Colo 

A 001381 001 Bordo de tégula 

A 001599 021 Fondo 

A 001400 001 Tégula 

A 001558 002 Galbo con decoración estampillada castrexa (liñas e banda de ondas) 

A 001456 032 Galbo con decoración ungulada 

A 001412 001 Bordo de tégula 

A 001549 019 Bordo de tégula 

A 001576 019 Bordo arestado 

A 001601 021 Galbo 

A 001468 032 Bordo arestado 

A 001560 002 Galbo con decoración plástica 

A 001454 032 Bordo de tégula 

A 001550 019 Galbo 

A 001569 001 Galbo con decoración acanalada 

A 001388 001 Tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001396 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 001598 019 Galbo 

A 001459 032 Bordo esvasado 

A 001592 010 Bordo arestado 

A 001587 010 Galbo con decoración cepillada 

A 001581 002 Fondo 

A 001520 032 Bordo arestado 

A 001597 019 Galbo 

A 001391 001 Tégula 

A 001580 002 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 001393 001 Bordo arestado 

A 001602 002 Galbo 

A 001406 001 Galbo con decoración espatulada e ungulada 

A 001397 001 Galbo 

A 001463 032 Bordo arestado 

A 001586 010 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001395 001 Galbo con decoración espatulada 

A 001408 001 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 5 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001594 019 Bordo arestado 
A 001561 002 Galbo 

A 001399 002 Tégula 

A 001404 001 Bordo de tégula 

A 001574 019 Bordo arestado 

A 001562 002 Asa 

A 001389 001 Tégula 

A 001591 010 Bordo arestado de grande óla de almacenamento con decoración incisa no labio (cruces) 

A 001386 001 Galbo 

A 001595 019 Bordo con arrinque de asa 

A 001390 001 Tégula 

A 001384 001 Asa 

A 001596 019 Bordo retraído con decoración escobillada 

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000177 055 Galbo con decoración cepillada 
A 000113 003 Galbo con decoración acanalda 

A 000070 003 Bordo e colo con decoración cepillada de xerra tipo Toralla 

A 000183 055 Bordo esvasado 

A 000175 055 Fondo 

A 000110 003 Fondo 

A 000122 003 Bordo esvasado 

A 000135 052 Fondo 

A 000109 003 Galbo 

A 000074 003 Bordo arestado 

A 000117 003 Fondo 

A 000129 003 Galbo 

A 000132 003 Colo de xerra tipo Toralla 

A 000073 003 Bordo arestado marítimo 

A 000100 003 Bordo arestado marítimo 

A 000111 003 Bordo arestado engrosado 

A 000101 003 Fondo 

A 000190 055 Bordo esvasado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000105 003 Colo 
A 000115 003 Fondo 

A 000119 003 Galbo con decoración cepillada 

A 000173 055 Colo 

A 000114 003 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000142 052 Fondo 

A 000221 001 Galbo 

A 000068 003 Bordo de xerra tipo Toralla 

A 000144 052 Galbo con  restos de fulixe 

A 000128 003 Galbo 

A 000126 003 Galbo 

A 000097 003 Bordo arestado 

A 000078 003 Colo 

A 000091 003 Bordo arestado marítimo 

A 000095 003 Asa 

A 000137 052 Fondo 

A 000075 003 Bordo arestado 

A 000076 003 Colo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000118 003 Galbo 
A 000103 003 Fondo 

A 000123 003 Bordo esvasado 

A 000112 003 Galbo con restos de fulixe 

A 0000124 003 Galbo 

A 000087 003 Bordo 

A 000216 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000127 003 Fondo 

A 000096 003 Galbo 

A 000174 055 Bordo arestado 

A 000104 003 Galbo de xerra tipo Toralla 

A 000106 052 Fondo 

A 000082 003 Galbo 

A 000131 003 Galbo 

A 000143 052 Bordo esvasado 

A 000125 003 Colo 

A 000106 003 Bordo arestado 

A 000116 003 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000180 055 Bordo esvasado 
A 000077 003 Bordo esvasado 

A 000088 003 Galbo con decoración cepillada 

A 000203 055 Bordo arestado 

A 000155 052 Galbo 

A 000207 067 Galbo con decoración espatulada 

A 000167 052 Fondo 

A 000149 052 Bordo retraído 

A 000198 055 Colo 

A 000152 052 Fondo 

A 000170 052 Bordo esvasado 

A 000202 055 Bordo recto 

A 000108 003 Fondo 

A 000150 052 Galbo 

A 000208 067 Galbo 

A 000154 052 Asa 

A 000468 055 Bordo arestado 

A 000469 055 Bordo arestado 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000159 052 Bordo arestado engrosado 
A 000209 067 Galbo 

A 000153 052 Bordo retraído 

A 000171 052 Bordo esvasado 

A 000195 055 Bordo tipo Corredoiras con decoración espigada no labio 

A 000156 052 Bordo 

A 000449 055 Galbo 

A 000450 055 Bordo 

A 000451 055 Colo 

A 000452 055 Galbo 

A 000453 055 Bordo 

A 000454 055 Galbo 

A 000455 055 Bordo 

A 000456 055 Colo 

A 000457 055 Colo 

A 000458 055 Colo 

A 000459 055 Colo 

A 000460 055 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000461 055 Galbo 
A 000462 055 Bordo esvasado 

A 000439 055 Colo 

A 000440 055 Bordo arestado 

A 000441 055 Colo 

A 000442 055 Galbo 

A 000443 055 Galbo 

A 000444 055 Colo 

A 000445 055 Galbo 

A 000446 055 Bordo arestado 

A 000447 055 Galbo 

A 000448 055 Colo 

A 000169 052 Colo 

A 000426 055 Galbo 

A 000427 055 Galbo 

A 000428 055 Galbo 

A 000429 055 Galbo 

A 000430 055 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 6 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000431 055 Galbo 
A 000432 055 Galbo 

A 000433 055 Galbo 

A 000434 055 Galbo 

A 000435 055 Galbo 

A 000436 055 Galbo 

A 000437 055 Galbo 

A 000438 055 Galbo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000982 011 Material latericio 
A 000983 011 Material latericio 

A 000984 011 Material latericio 

A 000985 011 Material latericio 

A 000986 011 Material latericio 

A 000987 011 Material latericio 

A 000988 011 Material latericio 

A 000989 011 Galbo 

A 000990 011 Galbo 

A 000991 011 Galbo 

A 000992 011 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000993 011 Fondo 

A 000994 011 Material latericio 

A 000995 011 Material latericio 

A 001213 012 Material latericio 

A 001214 012 Material latericio 

A 001215 012 Material latericio 

A 001216 012 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001217 012 Material latericio 
A 001218 012 Material latericio 

A 001219 012 Colo 

A 001220 012 Galbo 

A 001221 012 Galbo con decoración cepillada 

A 001222 012 Colo con decoración cepillada 

A 001223 012 Material latericio 

A 001048 011 Galbo 

A 001049 011 Material latericio 

A 001050 011 Material latericio 

A 001051 011 Material latericio 

A 001052 011 Galbo 

A 001053 011 Material latericio 

A 001054 011 Material latericio 

A 001055 011 Material latericio 

A 001056 011 Material latericio 

A 001173 012 Material latericio 

A 001174 012 Bordo de tégula 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001175 012 Material latericio 
A 001176 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001177 012 Material latericio 

A 001178 012 Material latericio 

A 001179 012 Material latericio 

A 001180 012 Material latericio 

A 000997 012 Galbo de cerámica feita a torno 

A 000998 012 Galbo 

A 000999 012 Cerámica cincenta fina 

A 001000 012 Galbo 

A 001001 012 Material latericio 

A 001002 012 Material latericio 

A 001003 012 Material latericio 

A 001004 012 Galbo 

A 001005 012 Material latericio 

A 001006 012 Material latericio 

A 001007 012 Material latericio 

A 001008 012 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001009 012 Galbo 
A 001010 012 Material latericio 

A 001011 012 Material latericio 

A 001012 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001013 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001014 012 Material latericio 

A 001015 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001016 012 Material latericio 

A 001017 012 Material latericio 

A 001018 012 Material latericio 

A 001019 012 Material latericio 

A 001224 017 Material latericio 

A 001225 017 Material latericio 

A 001226 017 Material latericio 

A 001035 013 Galbo 

A 001036 013 Colo 

A 001037 013 Galbo 

A 001038 013 Fondo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 7 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001039 013 Material latericio 
A 001040 013 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001041 013 Material latericio 

A 001042 013 Galbo de ánfora moi rodada 

A 001043 013 Material latericio 

A 001044 013 Material latericio 

A 001045 013 Material latericio 

A 001046 013 Material latericio 

A 001047 013 Material latericio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001089 013 Galbo 
A 001090 013 Material latericio 

A 001091 013 Material latericio 

A 001092 013 Galbo 

A 001093 013 Material latericio 

A 001094 013 Material latericio 

A 001095 013 Material latericio 

A 001096 013 Material latericio 

A 001097 013 Material latericio 

A 001098 013 Material latericio 

A 001099 013 Material latericio 

A 001100 013 Material latericio 

A 001181 014 Galbo 

A 001182 014 Material latericio 

A 001183 014 Material latericio 

A 001184 014 Galbo 

A 001185 014 Material latericio 

A 001230 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001231 001 Material latericio 
A 001232 001 Material latericio 

A 001233 001 Galbo 

A 001234 001 Galbo 

A 001235 001 Galbo 

A 001236 001 Galbo 

A 001237 001 Galbo 

A 001238 001 Fondo 

A 001239 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001240 001 Bordo 

A 001241 001 Galbo 

A 001189 011 Material latericio 

A 001190 011 Material latericio 

A 001191 011 Material latericio 

A 001192 011 Material latericio 

A 001193 011 Material latericio 

A 001194 011 Material latericio 

A 001195 011 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001196 011 Material latericio 
A 001197 011 Material latericio 

A 001198 011 Material latericio 

A 001199 011 Material latericio 

A 001200 011 Galbo 

A 001201 011 Bordo esvasado 

A 001202 011 Galbo 

A 001203 011 Colo 

A 001204 011 Material latericio 

A 001205 011 Material latericio 

A 001206 011 Galbo 

A 001207 011 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001120 017 Galbo moi rodado 

A 001121 017 Material latericio 

A 001122 017 Material latericio 

A 001123 017 Material latericio 

A 001124 017 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001125 017 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001126 017 Material latericio 
A 001127 017 Material latericio 

A 001128 017 Material latericio 

A 001022 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001023 012 Material latericio 

A 001024 012 Galbo 

A 001025 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001026 012 Material latericio 

A 001027 012 Galbo 

A 001028 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001029 012 Material latericio 

A 001030 012 Material latericio 

A 001031 012 Material latericio 

A 001032 012 Material latericio 

A 001033 012 Material latericio 

A 001034 012 Material latericio 

A 001208 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001209 012 Cerámica cincenta fina 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001210 012 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 001211 012 Galbo 

A 001161 012 Colo 

A 001162 012 Material latericio 

A 001163 012 Material latericio 

A 001164 012 Galbo 

A 001165 012 Asa 

A 001166 012 Material latericio 

A 001242 013 Bordo recto 

A 001243 013 Galbo 

A 001244 013 Galbo 

A 001245 013 Material latericio 

A 001167 012 Galbo 

A 001168 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001169 012 Material latericio 

A 001170 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001171 012 Material latericio 

A 001172 012 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001057 012 Galbo 
A 001058 012 Galbo 

A 001059 012 Galbo 

A 001060 012 Galbo   

A 001061 012 Galbo 

A 001062 012 Galbo 

A 001063 012 Galbo 

A 001064 012 Galbo 

A 001065 012 Galbo 

A 001066 012 Galbo 

A 001067 012 Galbo 

A 001068 012 Asa 

A 001069 012 Galbo 

A 001129 002 Fondo 

A 001130 002 Galbo 

A 001131 002 Galbo 

A 001132 002 Galbo 

A 001133 002 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001134 002 Galbo 
A 001135 002 Colo 

A 001136 002 Galbo 

A 001137 002 Galbo 

A 001138 002 Galbo 

A 001139 002 Galbo 

A 001140 002 Galbo 

A 001141 002 Colo 

A 001142 002 Galbo 

A 001143 002 Galbo 

A 001144 002 Galbo 

A 001145 002 Colo 

A 001146 002 Galbo 

A 001147 002 Galbo 

A 001148 002 Galbo 

A 001149 002 Galbo 

A 001150 002 Galbo 

A 001151 002 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 8 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001152 002 Galbo 
A 001153 002 Colo 

A 001111 012 Galbo 

A 001112 012 Galbo 

A 001113 012 Bordo esvasado 

A 001114 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001115 012 Material latericio 

A 001116 012 Material latericio 

A 001117 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001118 012 Material latericio 

A 001119 012 Material latericio 

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000820 001 Material latericio 
A 000821 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000822 001 Material latericio 

A 000823 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000824 001 Material latericio 

A 000825 001 Material latericio 

A 000826 001 Material latericio 

A 000827 001 Asa 

A 000828 001 Material latericio 

A 000829 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000830 001 Material latericio 

A 000831 001 Material latericio 

A 000832 001 Colo 

A 000833 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000834 001 Material latericio 

A 000835 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000836 001 Material latericio 

A 000837 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000743 001 Material latericio 
A 000744 001 Material latericio 

A 000745 001 Material latericio 

A 000746 001 Galbo con decoración acanalada 

A 000747 001 Material latericio 

A 000748 001 Material latericio 

A 000749 001 Material latericio 

A 000750 001 Material latericio 

A 000751 001 Material latericio 

A 000752 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000753 001 Colo 

A 000754 001 Material latericio 

A 000808 001 Material latericio 

A 000809 001 Material latericio 

A 000810 001 Material latericio 

A 000811 001 Material latericio 

A 000812 001 Cerámica cincenta fina 

A 000813 001 Galbo 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000814 001 Galbo 
A 000815 001 Galbo 

A 000816 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000817 001 Material latericio 

A 000818 001 Galbo 

A 000819 001 Material latericio 

A 000755 004 Material latericio 

A 000756 004 Material latericio 

A 000757 004 Material latericio 

A 000758 004 Material latericio 

A 000759 004 Galbo 

A 000760 004 Material latericio 

A 000761 004 Galbo 

A 000762 004 Material latericio 

A 000763 004 Material latericio 

A 000764 004 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000765 004 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000766 004 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000702 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 000703 001 Material latericio 

A 000704 001 Material latericio 

A 000705 001 Material latericio 

A 000706 001 Material latericio 

A 000707 001 Galbo de ánfora Haltern 70 moi rodada 

A 000708 001 Material latericio 

A 000709 001 Material latericio 

A 000710 001 Material latericio 

A 000711 001 Material latericio 

A 000712 001 Galbo 

A 000713 001 Material latericio 

A 000714 001 Material latericio 

A 000715 001 Material latericio 

A 000716 001 Material latericio 

A 000717 001 Colo 

A 000718 001 Material latericio 

A 000719 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000720 001 Material latericio 
A 000943 001 Galbo 

A 000944 001 Material latericio 

A 000945 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000946 001 Galbo 

A 000947 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000948 001 Material latericio 

A 000949 001 Material latericio 

A 000950 001 Material latericio 

A 000951 001 Material latericio 

A 000952 001 Material latericio 

A 000953 001 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000954 001 Material latericio 

A 000955 001 Material latericio 

A 000956 001 Colo 

A 000957 001 Material latericio 

A 000958 001 Material latericio 

A 000959 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000960 001 Material latericio 
A 000961 001 Material latericio 

A 000962 001 Material latericio 

A 000963 001 Material latericio 

A 000964 001 Material latericio 

A 000965 001 Material latericio 

A 000966 001 Material latericio 

A 000893 001 Material latericio 

A 000894 001 Material latericio 

A 000895 001 Material latericio 

A 000896 001 Material latericio 

A 000897 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000898 001 Material latericio 

A 000899 001 Material latericio 

A 000900 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000901 001 Material latericio 

A 000902 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000903 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000904 001 Material latericio 
A 000905 001 Material latericio 

A 000906 001 Material latericio 

A 000907 001 Material latericio 

A 000908 001 Material latericio 

A 000910 001 Material latericio 

A 000911 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000912 001 Material latericio 

A 000913 001 Material latericio 

A 000914 001 Material latericio 

A 000915 001 Material latericio 

A 000916 001 Galbo 

A 000917 001 Material latericio 

A 000918 001 Material latericio 

A 000919 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000927 001 Galbo 

A 000928 001 Material latericio 

A 000929 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000930 001 Material latericio 
A 000931 001 Material latericio 

A 000932 001 Galbo 

A 000933 001 Galbo 

A 000934 001 Galbo 

A 000935 001 Material latericio 

A 000936 001 Material latericio 

A 000937 001 Material latericio 

A 000938 001 Material latericio 

A 000939 001 Material latericio 

A 000940 001 Bordo arestado 

A 000686 001 Material latericio 

A 000687 001 Material latericio 

A 000688 001 Material latericio 

A 000689 001 Material latericio 

A 000690 001 Material latericio 

A 000691 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000692 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 9 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000693 001 Material latericio 
A 000694 001 Material latericio 

A 000695 001 Material latericio 

A 000696 001 Material latericio 

A 000697 001 Material latericio 

A 000698 001 Galbo 

A 000699 001 Material latericio 

A 000700 001 Material latericio 

A 000701 001 Material latericio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000722 001 Material latericio 
A 000723 001 Bordo esvasado 

A 000724 001 Material latericio 

A 000725 001 Material latericio 

A 000726 001 Material latericio 

A 000727 001 Material latericio 

A 000728 001 Material latericio 

A 000729 001 Material latericio 

A 000730 001 Material latericio 

A 000731 001 Material latericio 

A 000732 001 Material latericio 

A 000733 001 Material latericio 

A 000734 001 Material latericio 

A 000735 001 Material latericio 

A 000736 001 Material latericio 

A 000737 001 Material latericio 

 
Observacións 
 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000738 001 Material latericio 
A 000739 001 Material latericio 

A 000740 001 Material latericio 

A 000741 001 Material latericio 

A 000742 001 Material latericio 

A 000767 001 Material latericio 

A 000768 001 Material latericio 

A 000769 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000770 001 Material latericio 

A 000771 001 Material latericio 

A 000772 001 Material latericio 

A 000773 001 Material latericio 

A 000774 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000775 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000776 001 Material latericio 

A 000777 001 Material latericio 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000778 001 Material latericio 
A 000779 001 Material latericio 

A 000780 001 Material latericio 

A 000781 001 Material latericio 

A 000782 001 Material latericio 

A 000783 001 Material latericio 

A 000784 001 Material latericio 

A 000785 001 Material latericio 

A 000786 001 Material latericio 

A 000787 001 Material latericio 

A 000788 001 Material latericio 

A 000789 001 Material latericio 

A 000790 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000968 001 Material latericio 

A 000969 001 Material latericio 

A 000970 001 Material latericio 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000971 001 Galbo de ánfora Haltern 70 
A 000972 001 Material latericio 

A 000973 001 Material latericio 

A 000974 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000975 001 Material latericio 

A 000976 001 Material latericio 

A 000977 001 Material latericio 

A 000978 001 Material latericio 

A 000979 001 Material latericio 

A 000980 001 Material latericio 

A 000981 001 Material latericio 

A 000839 011 Material latericio 

A 000840 011 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000841 011 Material latericio 

A 000842 011 Material latericio 

A 000843 011 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000844 011 Galbo 
A 000845 011 Galbo 

A 000846 011 Material latericio 

A 000847 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000848 012 Galbo 

A 000849 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000850 012 Material latericio 

A 000851 012 Galbo 

A 000852 012 Galbo 

A 000853 012 Galbo 

A 000854 012 Material latericio 

A 000855 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000856 012 Galbo 

A 000857 012 Material latericio 

A 000858 012 Material latericio 

A 000859 012 Asa 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000860 012 Galbo con decoración acanalada 
A 000861 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000862 012 Material latericio 

A 000863 012 Material latericio 

A 000864 012 Material latericio 

A 000865 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000866 012 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000867 012 Galbo con decoración plástica 

A 000868 012 Material latericio 

A 000869 012 Material latericio 

A 000870 012 Material latericio 

A 000873 001 Galbo 

A 000874 001 Bordo esvasado 

A 000875 001 Galbo 

A 000876 001 Galbo 

A 000877 001 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000878 001 Galbo 
A 000803 001 Material latericio 

A 000804 001 Material latericio 

A 000805 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000806 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000807 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000791 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000792 001 Material latericio 

A 000793 001 Material latericio 

A 000794 001 Material latericio 

A 001305 001 Galbo 

A 001306 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001307 001 Galbo 

A 001308 001 Material latericio 

A 001309 001 Material latericio 

A 001310 001 Bordo arestado 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001311 001 Material latericio 
A 000795 032 Material latericio 

A 000796 032 Colo 

A 000797 032 Asa 

A 000798 032 Galbo 

A 000799 032 Material latericio 

A 000800 032 Colo 

A 000801 032 Galbo 

A 000802 032 Fondo 

A 000879 001 Bordo esvasado 

A 000880 001 Galbo 

A 000881 001 Material latericio 

A 000882 001 Bordo 

A 000883 001 Galbo 

A 000884 001 Galbo 

A 000885 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 10 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000886 001 Material latericio 
A 000887 001 Material latericio 

A 000888 001 Material latericio 

A 000889 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000890 001 Material latericio 

A 000891 001 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 000892 001 Material latericio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/ 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001469 001 Material latericio. Tégula con dixitacións e unha posible representación antropomórfica esquemtática 
A 001347 010 Galbo 

A 001348 010 Galbo 

A 001349 010 Galbo 

A 001671 060 Material latericio 

A 001672 060 Material latericio 

A 001673 060 Bordo esvasado 

A 001674 060 Material latericio 

A 001675 060 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001676 060 Fondo 

A 0001375 056 Galbo 

A 0001376 056 Galbo 

A 0001377 056 Galbo 

A 0001378 056 Galbo 

A 0001379 056 Galbo 

A 0001380 056 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001413 001 Colo de dolia 
A 001336 010 Galbo 

A 001337 010 Galbo 

A 001338 010 Galbo 

A 001339 010 Bordo arestado marítimo 

A 001356 056 Galbo 

A 001357 056 Galbo 

A 001358 056 Galbo 

A 001359 056 Galbo 

A 001360 056 Galbo 

A 001361 056 Galbo 

A 001362 056 Bordo retraído 

A 001674 060 Material latericio 

A 001350 058 Galbo 

A 001351 058 Galbo 

A 001352 058 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04/02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001353 058 Galbo 
A 001354 058 Galbo 

A 001355 058 Bordo 

A 001709 060 Galbo 

A 001710 060 Fondo 

A 001711 060 Bordo 

A 001712 060 Galbo 

A 001713 060 Bordo 

A 001714 060 Galbo 

A 001715 060 Galbo 

A 001716 060 Galbo 

A 001717 060 Galbo 

A 001718 060 Galbo 

A 001719 060 Galbo 

A 001720 060 Galbo 

A 001472 012 Dous anacos de colo de ánfora Haltern 70 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04/02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001340 059 Bordo de tégula 
A 001700 056 Galbo 

A 001701 056 Galbo 

A 001702 056 Galbo 

A 001703 056 Galbo 

A 001704 056 Galbo 

A 001705 056 Galbo 

A 001706 056 Galbo 

A 001707 056 Galbo 

A 001708 056 Galbo 

A 001590 010 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 001591 010 Colo de ánfora Haltern 70 

A 001677 058 Fondo 

A 001678 058 Galbo 

A 001679 058 Galbo 

A 001680 058 Colo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001681 058 Galbo 
A 001682 058 Colo 

A 001683 058 Fondo 

A 001684 058 Colo 

A 001685 058 Bordo 

A 001686 058 Galbo 

A 001687 058 Galbo 

A 001688 058 Colo 

A 001689 058 Galbo 

A 001690 058 Galbo 

A 001691 058 Bordo esvasado 

A 001692 058 Galbo 

A 001693 058 Galbo 

A 001694 058 Galbo 

A 001695 058 Galbo 

A 001696 058 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001697 058 Fondo 
A 001698 058 Galbo 

A 001699 058 Bordo 

A 001363 058 Galbo 

A 001364 058 Galbo 

A 001365 058 Galbo 

A 001366 058 Galbo 

A 001341 059 Material latericio 

A 001342 059 Galbo 

A 001343 059 Galbo 

A 001344 059 Galbo 

A 001345 059 Galbo 

A 001346 059 Galbo 

A 001312 010 Galbo 

A 001313 010 Galbo 

A 001314 010 Galbo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001315 010 Bordo tipo Corredoiras 
A 001316 010 Galbo 

A 001317 010 Fondo  

A 001318 010 Galbo 

A 001319 010 Material latericio 

A 001320 010 Galbo 

A 001321 010 Galbo 

A 001322 010 Galbo 

A 001323 010 Galbo 

A 001324 010 Bordo arestado marítimo 

A 001325 010 Colo 

A 001326 010 Galbo 

A 001327 010 Bordo de tégula 

A 001328 010 Bordo esvasado 

A 001329 010 Material latericio 

A 001330 010 Fondo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 11 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001331 010 Galbo 
A 001332 010 Galbo de ánfora Haltern 70 

A 001333 010 Fondo 

A 001334 010 Asa de ánfora Haltern 70 

A 001335 010 Bordo de tégula 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001617 010 Galbo 
A 001621 058 Fondo 

A 001628 056 Bordo retraído 

A 000005 001 Asa 

A 001624 058 Fondo 

A 001623 058 Fondo 

A 001646 058 Galbo de xerra tipo Toralla con decoración cepillada e restos de fulixe 

A 001627 056 Asa 

A 001630 056 Fondo 

A 001611 058 Bordo arestado 

A 001615 010 Fondo 

A 001622 058 Fondo 

A 001637 056 Galbo 

A 001635 060 Bordo esvasado 

A 001631 058 Galbo con decoración cepillada 

A 001647 058 Galbo con decoración cepillada 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000079 003 Bordo arestado con decoración in cisa no labio, de grande vasilla de almacenamento 
A 000092 003 Galbo con decoración acanalada e estampillada 

A 000120 003 Galbo con decoració estampillada 

A 000134 052 Bordo arestado marítimo 

A 000086 003 Asa 

A 001610 058 Bordo esvasado 

A 001613 010 Colo 

A 001634 010 Bordo esvasado 

A 001609 058 Óla de bordo arestado 

A 001633 058 Bordo 

A 001616 010 Fondo 

A 001614 010 Colo 

A 001629 056 Bordo 

A 001632 058 Galbo 

A 001648 066 Óla de bordo arestado con decoración espatulada 

    

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000369 015 Asa de ánfora Haltern 70 
A 000258 015 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000061 051 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000368 015 Asa 

A 000257 015 Galbo 

A 000003 001 Colo 

A 000004 001 Bordo esvasado 

A 000050 047 Bordo arestado 

A 000318 015 Asa de ánfora Haltern 70 

A 000045 051 Asa con decoración acanalada 

A 001394 001 Bordo arestado 

A 000314 015 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000367 015 Bordo 

A 000370 015 Arrinque de asa 

A 000237 015 Pivote de ánfora Haltern 70 

A 000001 012 Fondo 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000043 051 Bordo arestado 
A 000320 015 Pivote de ánfora Haltern 70 

A 000344 015 Pivote de ánfora Haltern 70 

A 000028 051 Bordo de tégula 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000094 003 Bordo arestado 
A 000102 003 Bordo arestado 

A 000067 003 Bordo arestado 

A 000085 003 Bordo e arrinque de asa de ánfora Haltern 70 

A 000192 055 Bordo arestado 

A 000191 055 Bordo engrosado con decorción gallonada, tipo Vigo A antigo 

A 000121 003 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 000136 052 Arrinque de asa 

A 000174 055 Bordo arestado marítimo 

A 000186 004 Óla de bordo arestado 

A 000093 003 Bordo e colo co decoración incisa 

A 001555 002 Galbo con decoración plástica (mamelón) 

A 001556 002 Galbo con decoración plástica (mamelón) 

A 001577 002 Bordo arestado con ecoración gallonada 

A 001572 019 Bordo de ánfora Haltern 70 

A 001382 001 Bordo reforzado con decoración gallonada 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001568 010 Asa 
A 001553 002 Bordo esvasado 

A 001455 032 Galbo con decoración acanalada e incisa 

A 001457 032 Asa 

A 001552 019 Galbo con decoración estampillada (círculos concéntricos) 

A 001559 002 Galbo condecoración ungulada 

A 001517 011 Asa con decoración incisa e estmpilalda 

A 001640 032 Arrinque de asa de óla tipo Toralla 

A 001605 025 Colo 

A 001603 025 Galbo con decoración cepillada 

A 001641 032 Bordo esvasado 

A 001604 025 Galbo 

A 001642 032 Bordo arestado engrosado 

A 001606 025 Colo 

A 001644 032 Galbo con decoración incisa 

A 001643 032 Galbo con decoración acanalada 

 
Observacións 
 

  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 12 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001639 032 Galbo con decoración estampillada 
A 001638 059 Galbo con decoración acanalada 

A 001643 032 Galbo con decoración acanalada 

A 001272-
001281 

025 Galbos 

A 001282-
001285 

052 Galbos 

A 001286-
001304 

027 Galbos 

A 001367-
001374 

032 Galbos 

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 13 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000123 010 Lítico pulimentado de cuarcita 

B 000039 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000007 050 Fragmento pulimentado de granito con concrecións de seixo e mica 

B 0000011 051 Anaco de catillus de granito 

B 000016 003 Coio de río 

B 000243 058 Fragmento de xisto pulimentado 

B 000245 056 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000024 052 Coio de río 

B 000022 003 Lítico de cuarcita pulimentado 

B 000094 011 Peza circular de granito pulimentado 

B 000009 051 Peza plana de granito pulimentado 

B 000008 050 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000010 051 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000229 001 Posible pedra de afiar 

B 000120 010 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000121 010 Man de moer de granito 

B 000122 010 Man de moer de granito 

B 000058 058 Posible ficha de xogo 

 
Observacións 
 

  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000037 007 Coio tallado de cuarcita 
B 000044 007 Seixo tallado 

B 000049 007 Seixo tallado 

B 000065 015 Lítico pulimentado de granito 

B 000062 015 Man de moer de granito 

B 000046 006 Coio de cuarcita 

B 000009 009 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000015 060 Lítico pulimentado de granito 

B 000004 012 Anaco de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000005 012 Anaco de dumrite de muíño barquifomre de granito 

B 000014 001 Posible morteiro. Anaco de granito pulimentado 

B 000006 012 Anaco de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000035 001 Peza tallada de cuarcita 

B 000032 001 Fragmento pulimentado de granito 

B 000110 001 Seixo tallado 

B 000001 012 Fragmento pulimentado de granito 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000062 001 Peza plana de cuarcita 
B 000041 007 Fragmento pulimentado de granito 

B 000063 015 Coio de xisto pulimentado 

B 000036 007 Lítico pulimentado de granito 

B 000061 015 Posible fragmento de catillus 

B 000067 015 Fragmento pulimentado de granito 

B 000048 007 Fragmento pulimentado de cuarcita 

B 000056 015 Fragmento pulimentado de cuarcita. Posible pedra de afiar 

B 000066 015 Coio tallado de cuarcita 

B 000064 015 Fragmento pulimentado de granito 

B 000055 001 Fragmento pulimentado de granito 

B 000033 001 Coio pulimentado 

B 000050 007 Man de moer de granito 

B 000032 001 Man de moer de granito 

B 000051 007 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000038 007 Coio pulimentado 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000013 001 Fragmento de man de moer 
B 000042 007 Coio de cuarcita 

B 000047 006 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000107 006 Coio pulimentado de cuarcita 

B 000108 006 Peza pulimentada de granito 

B 000109 006 Peza pulimentada de granito 

B 000111 006 Peza pulimentada de granito 

B 000112 006 Posible man de moer. Coio de ribeira. 

B 000113 006 Coio de cuarcita tallado 

B 000114 006 Percutor de granito 

B 000053 001 Peza de xisto con concrecións metálicas de ferro 

B 000052 001 Peza pulimentada de granito 

B 000043 007 Fragmento pulimentado 

B 000058 015 Man de moer de granito 

B 000045 007 Anaco de xisto con concrecións metálicas 

B 000057 015 Man de moer de granito 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000095 006 Coio de cuacita tallado 
B 000096 006 Seixo tallado 

B 000097 006 Fragmento de granito pulimentado 

B 000098 006 Coio de cuarcita 

B 000099 006 Coio de cuarcita 

B 000100 006 Coio de cuarcita tallado 

B 000101 006 Alisador 

B 000102 006 Seixo tallado 

B 000103 006 Coio de cuacita tallado 

B 000104 006 Seixo tallado 

B 000105 006 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000106 006 Fragmento pulimentado 

B 000115 001 Fragmento de granito pulimentado 

B 000116 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000117 001 Fragmento de seixo 

B 000118 001 Lasca de seixo 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 14 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000119 001 Fragmento de granito pulimentado 
B 000003 012 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000002 012 Peza cilíndrica de granito. Posible grande man de moer. 

B 000034 001 Peza pulimentada de granito 

B 000054 001 Coio de cuarcita 

B 000050 007 Fragmento de granito pulimentado 

B 000089 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000039 007 Fragmento de granito pulimentado 

B 000068 015 Fragmento de durminte de muíño barquiforme 

B 000040 007 Fragmento pulimentado de granito 

B 000059 015 Fragmento de man de moer de granito 

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 15 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000087 001 Lasca de cuarcita 
B 000030 001 Fragmento de pesa de xisto con burato para suxeción de cuberta de colmo 

B 000217 012 Posible percutor de granito 

B 000083 001 Fragmento de man de moer de granito 

B 000090 001 Man de moer de granito 

B 000093 001 Fragmento de catillus de granito 

B 000201 012 Coio de cuarcita tallado 

B 000208 017 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000106 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000204 011 Peza singular de granito tallado 

B 000200 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000203 012 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000088 001 Lasca de seixo 

B 000197 032 Fragmento pulimentado 

B 000241 011 Fragmento pulimentado 

B 000031 001 Cuarcita tallada 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 15 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000082 001 Percutor de cuarcita pulimentado con pegada de uso 
B 000202 011 Percutor de granito 

B 000091 001 Man de moer de granito 

B 000209 017 Posible fragmento de catillus 

B 000089 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000029 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000242 011 Alisador 

B 000240 011 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000205 019 Durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000092 001 Man de moer de granito 

B 000033 005 Lítico pulimentado de granito 

B 000086 001 Lítico pulimentado 

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 16 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000231 032 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 
B 000213 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000212 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000214 010 Man de moer de granito 

B 000219 010 Coio de cuarcita tallado 

B 000234 032 Fragmento de catillus 

B 000218 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000069 001 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000080 001 Lasca de seixo 

B 000238 032 Posible anaco de turmalina 

B 000071 011 Fragmento pulimentado de granito 

B 000207 002 Fragmento de catillus 

B 000079 001 Lasca de seixo 

B 000196 032 Durminte de muíño de granito 

B 000232 032 Lítico pulimentado de granito 

B 000077 001 Fragmento de catillus 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 16 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000078 001 Durminte de muíño 
B 000210 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000199 032 Fragmento pulimentado de granito 

B 000074 001 Coio de río 

B 000220 010 Fragmento pulimentado de granito 

B 002006 002 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000221 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000223 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000230 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000073 001 Peza plana de seico tallado 

B 000235 032 Percutor de granito 

B 000198 032 Fragmento pulimentado 

B 000233 032 Coio tallado de cuarcita 

B 000211 010 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000070 070 Lítico pulimentado de granito 

B 000072 001 Lítico pulimentado de granito 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 16 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000076 001 Lítico pulimentado de granito 
B 000237 032 Man de moer 

B 000236 032 Lítico pulimentado de xisto 

B 000020 003 Lítico pulimentado de granito 

B 000026 052 Coio de cuarcita pulimentado 

B 000224 019 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000018 003 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000228 021 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000066  Lítico pulimentado de granito con concrecións metálicas 

B 000225 019 Man de moer de granito 

B 000215 019 Man de moer de granito 

B 000227 052 Man de moer de granito 

B 000216 019 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000028 052 Lítico pulimentado 

B 000017 003 Lítico pulimentado de granito 

B 000019 003 Lítico pulimentado de granito 

 
Observacións 
 

 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 16 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000023 052 Lítico pulimentado de granito 
B 000246 055 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000227 021 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000226 021 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000021 003 Fragmento de durminte de muíño barquiforme de granito 

B 000025 052 Lítico pulimentado de granito 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Pezas metálicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 17 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
W 000001 001 Fragmento de posible tachola de ferro 
W 000002 001 Obxecto de ferro non identificado 

W 000003 001 Seis esquirlas moi esnaquizadas de ferro 

W 000004 001 Seis esquirlas moi esnaquizadas de ferro 

W 000005 001 Escoura de ferro 

W 000006 012 Arandela de ferro 

W 000007 012 Dous anacos de escoura de ferro 

W 000008 010 Tachola de ferro 

J 000001 003 Conteira de bronce 

J 000002 003 Travesaño de fíbula de bronce do tipo de longo travessâo sem espira 

J 000003 001 Moeda de bronce cinco céntimos do Sexenio Revolucionario (1872) 

J 000004 032 Agulla de bronce 

 
Observacións  
J000001 en estudo para a terceira monografía sobre os castros de Neixón. Seleccionada para levar acabo un estudo paleometalúrxico, éste non 
se puido realizar debido á notificación da DXPC para depositar estes materiais de xeito inmediato no CAB. Ao abrir a bolsa, para proceder a 
este depósito, non se atopaba a conteira dentro. A bolsa formaba parte dos materiais ubicados nas caixas depositadas provisoriamente no 
almacén do CAB, ao que non temos acceso dende 2008, polo que descoñecemos o seu paradoiro actual. 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 01/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 17 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000020 051 Pesa de rede 
A 001607 025 Pesa de rede 

A 001484 011 Ficha de xogo 

A 001432 911 Tégula con marca de alfar (VII) 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Mostras antracolóxicas 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 17 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRA MU060828J01 NEI02032 Sementes 
MOSTRA MU060825J01 NEI02032 Sementes  

MOSTRA MU130706J01 NEI03067 Carbón 

MOSTRA MU060829J01 NEI04058 Carbóns 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Mostras 
   Proxecto       

Intervención ITNEI04  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 18 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
MOSTRA  04 Mostras malacolóxicas. Escavación do concheiro do foxo, na UR1525 
MOSTRA  Foso 02 Mostras malacolóxicas. Recollida selectiva. 

MOSTRA MU060829J02 NEI04058 Mostras malacolóxicas 

MOSTRA MU060829J03 058 Mostra ósea 

MOSTRA M0000001 NEI01015 Mostra ósea 

MOSTRA MU110706J02 004 Mostra ósea 

MOSTRA MU060830J01 058 Mostra antracolóxica 

MOSTRA MU060724J01 007 Mostra antracolóxica 

MOSTRA MU060823J01 025 Mostra sedimentolóxica. Revestimento de arxila 

MOSTRA MU060831J01 067 Mostra sedimentolóxica. Revestimento de arxila

MOSTRA MU060829J02 058 Mostra ictiolóxica. 

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 

 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04/01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001501 011 Cerámica romana.  Galbo de cerámica feita a torno. Decoración brunida. Cerámica común romana de Lucus Augusti. 

A 001445 NEI03001 Cerámica romana. Galbo de cerámica cincenta bracarense. 

A 001447 NEI03001 Cerámica romana. Galbo de cerámica cincenta fina bracarene (s. I. d. C.). 

A 001506 011 Cerámica romana. Galbo de cerámica feita a torno. Cerámica común romana. 

A 001489 011 Cerámica romana. Galbo de cerámica cincenta fina bracarense. 

A 001475 012 Cerámica romana. Galbo 

A 001593 NEI03001 Cerámica romana. Galbo de cerámica feita a torno 

A 001487 015 Cerámica romana. Galbo con decoración pintada vermella (banda con ziguezague) (alfar bracarense). 

A 001483 012 Cerámica romana. Fondo de cerámica común romana (cántaro ou xerra). 

A 001479 NEI03001 Cerámica romana. Galbo de cerámica pintada (s. III d. C.). 

A 000052 NEI02047 Tégula con dixitacións. 

A 000035 NEI02051 Cerámica romana. Galbo. 

A 002420 NEI03001 Cerámica romana. Arrinque de basa. 

A 000298 NEI02047 Galbo de ánfora. 

A 001566 013 Cerámica romana. Dous anacos de cerámica común romana. 

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04/02/01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000325 NEI01015 Cerámica romana. Bordo de cunco de Terra Sigillata Hispánica. Drag. 27 de Tricio. 

A 001462 NEI01032 Cerámica romana. Arrinque de basa e galbo de prato de Terra Sigillata. 

A 000349 NEI01015 Cerámica romana. Galbo de cerámica común romana. 

A 001529 NEI04012 Cerámica romana. Galbo. 

A 000379 NEI01015 Cerámica romana. Galbo de Terra Sigillata Hispánica de Tricio (posible Palol 10) 

A 001467 NEI01032 Posible anaco de molde de fundición de arxila 

A 001583 NEI01032 Cerámica romana. Basa e arrinque de galbo de Terra Sigillata Hispánica Drag. 15-17. 

A 001424 NEI03001 Cerámica romana. Galbo. 

A 001535 012 Cerámica romana. Galbo e arrinque de colo. 

A 000356 NEI01015 Cerámica romana. Galbo de Terra Sigillata Hispánica (posible Palol 10) 

A 000366 NEI01015 Cerámica romana. Galbo de Terra Sigillata Hispánica (s. III d. C.) 

A 001530 012 Cerámica romana. Bordo de Terra Sigillata Focense (ss. III-IV d. C.) 

A 001474 012 Galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 001505 011 Galbo de cerámica romana pintada, de paredes finas. S. I d. C. 

A 000011A 051 Galbo de ánfora apulitana 

A 000011B 051 Galbo de ánfora apulitana 

 
 
  



Pezas de vidro 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 
04 

 
Rexistrador XURXO AYÁN 

 
CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
T 000001 013 Anaco de vidro romano. Galbo. 

T 000002 011 Anaco de vidro romano. Bordo dunha botelliña. 

A 000080 003 Crisol cerámico de fundición de bronce 

A 000197 NEI03055 Crisol cerámico de fundición de bronce 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000071 003 Cerámica púnica. Galbo.     

A 000072 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000081 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000083 003 Cerámica púnica. Dez anacos de galbo de cerámica ebusitana. 

A 000084 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000089 003 Cerámica púnica. Colo. 

A 000098 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000099 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000107 003 Cerámica púnica. Askós ebusitano. 

A 000130 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000133 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000138 NEI03052 Cerámica púnica. Ánfora Mañá-Pascual A4 

A 000139 NEI03052 Cerámica púnica. Anaco de galbo. 

A 000141 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000145 NEI03052 Cerámica púnica pintada ebusitana. 

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000146 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000147 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000151 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000157 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000158 NEI03052 Cerámica púnica. Varios anacos de galbo. 

A 000160 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000161 NEI03052 Cerámica púnica. Oito anacos de ánfora Mañá-Pascual A4. 

A 000162 NEI03052 Cerámicacomún  púnica. Tres anacos de galbo. 

A 000163 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000164 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000165 NEI03052 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000166 NEI03052 Cerámica púnica. Anaco de ánfora púnica. 

A 000172 NEI03055 Cerámica púnica. Dous anacos de galbo. 

A 000178 NEI03055 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000179 NEI03055 Cerámica púnica. Tres anacos de galbo. 

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000181 003 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000182 NEI03055 Cerámica púnica. Anaco de ánfora. 

A 000185 004 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000188 NEI03055 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000189 NEI03055 Cerámica púnica. Galbo con decoración pintada (tres liñas vermellas). 

A 000193 NEI03055 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000200 NEI03055 Cerámica púnica. Tres anacos de galbo. 

A 000204 NEI03067 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000205 NEI03067 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000206 NEI03067 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000210 NEI03067 Cerámica púnica. Anacos de galbo. 

A 000211 NEI03067 Cerámica púnica. Asa. 

A 000212 NEI03067 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000349 NE01015 Cerámica púnica. Galbo. 

A 001386 NE01001 Cerámica púnica. Galbo. 

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001392 NEI01001 Cerámica púnica. Galbo. 

A 001608 025 Cerámica púnica. Galbo. 

A 001612 058 Cerámica púnica.Galbo de ánfora. 

A 001619 058 Cerámica púnica. Bordo de anforiña ebusitana. 

A 001620 058 Cerámica púnica. Fondo. 

A 001625 058 Cerámica feita a man. Imitación castrexa de ungüentario púnico. Forma globular con decoración incisa. 

A 001626 055 Cerámica púnica pintada. Tres anacos de galbo. 

A 001645 058 Cerámica púnica. Galbo. 

A 001649 010 Cerámica púnica. Anaco de ánfora. 

A 001670 066 Cerámica púnica. Galbo. 

A 000201 055 Cerámica púnica. Galbo. 

A 001436 012 Cerámica púnica.  Oito anacos dun mesmo cacharro. 

A 001636 058 Cerámica púnica. Asa pintada. 

A 000053 NEI02047 Anaco de cunco púnico, s. IV a. C. 

    

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 20 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000103 003 Fondo. Sector 02. 

A 000610 001 Material l atericio. Sector 01. 

A 000846 011 Material latericio. Sector 04. 

A 000873 001 Galbo. Sector 04. 

A 000874 001 Bordo esvasado Sector 04. 

A 000875 001 Galbo. Sector 04. 

A 000876 001 Galbo. Sector 04. 

A 000877 001 Galbo. Sector 04. 

A 000878 001 Galbo. Sector 04. 

A 000940 01 Bordo arestado. Sector 04. 

A 001385 001 Arrinque de asa de óla tipo Toralla. Sector 02. 

A 001520 012 Tixolo romano. Sector 04. 

A 001550 019 Galbo. Sector 02. 

A 001552 019 Galbo con decoración estampillada (círculos concéntricos). Sector 02. 

A 001559 002 Galbo con decoración ungulada. Sector 02. 

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 20 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001587 010 Galbo con decoración estampillada. Sector 02.    

A 001591 010 Bordo arestado de grande óla de almacenamento con decoración estampillada no labio. Sector 02. 

A 001597 019 Galbo. Sector 02. 

A 002221 001 Arrinque de asa de ánfora Haltern 70. Sector 04. 

A 002222 001 Fondo. Sector 04. 

A 002322 005 Bordo de ánfora Haltern 70. Sector 04.   

A 002620 017 Bordo de tégula. Sector 04. 

A 002720 012 Bordo esvasado con restos de fulixe. Sector 04. 

A 002721 012 Bordo esvasado. Sector 04. 

A 002352 042 Arrinque de asa de ánfora romana Haltern 70 

A 000361 NEI01015 Asa de cerámica castrexa 

A    

A    

A    

A    

 
Observacións 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01/04  Rexistrador XURXO AYÁN    

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000020 051 Pesa cerámica de rede con burato. Sector 01. (CAIXA 17) 

A 000140 NEI03052 Fondo plana de cerámica castrexa. Sector 02. 

A 000168 NEI03052 Fondo plano da mesma peza que PZNEI04000154. Sector 02. 

A 000176 NEI03055 Asa de óla tipo Toralla. Sector 02. 

A 000214 001 Arrinque de asa Haltern 70. Sector 04. 

A 000219 005 Anaco de bordo de ánfora Haltern 70. Sector 04. 

A 000228 001 Anaco de galbo de ánfora Haltern 70. Sector 04. 

A 000262 001 Asa de xerra tipo Toralla. Sector 01. 

A 000274 007 Pé de copa,  posible cerámica común romana. Sector 01. 

A 000373 NEI01015 Anaco de Sigillata Drag. 15-17. Sector 01. 

A 000402 003 Anaco cerámico castrexo. Sector 02. 

A 000403 003 Anaco cerámico castrexo. Sector 02. 

A 000597 007 Galbo. Sector 01. CAIXA 4. 

A 000632 007 Galbo. Sector 01. CAIXA 4. 

A 000909 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

 
Observacións PEZAS CERÁMICAS ENTREGADAS XA PERO QUE NON FORAN ICLUÍDAS NO INVENTARIO 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN    

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 000920 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000921 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000922 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000923 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000924 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000925 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 000926 NEI03001 Anaco cerámico. Sector 04 

A 001018 012 Anaco cerámico. Sector 04 

A 001271 025 Anaco cerámico. Sector 02. 

A 001306 NEI02001 Anaco cerámico. Sector 01. 

A 001423 NEI03001 Bordo de posible dolium. Sector 04. 

A 001426 NEI03001 Anaco de dolium romano moi rodado. Sector 04. 

A 001458 NEI01032 Bordo marítimo tipo Cíes. Sector 02. 

A 001522 NEI04011 Galbo de cerámica castrexa con decoración estampillada. Sector 04. 

A 001523 NEI04011 Fondo plano de cacharro castrexo. Sector 04. 

 
Observacións PEZAS CERÁMICAS ENTREGADAS XA PERO QUE NON FORAN ICLUÍDAS NO INVENTARIO 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/04  Rexistrador XURXO AYÁN    

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001545 NEI04012 Bordo de xerra tipo Toralla. Sector 04.  

A 001607 NEI04025 Fusaiola cerámica. Sector 02 (CAIXA 17) 

A 001621 NEI04058 Fondo plano de cacharro castrexo. Sector 02. 

A 001474 012 Galbo de ánfora romana Haltern 70 

A 001505 011 Galbo de cerámica romana pintada, de paredes finas. S. I d. C. 

A 000361 NEI01015 Asa de cerámica castrexa 

A 000011A 051 Galbo de ánfora apulitana 

A 000011B 051 Galbo de ánfora apulitana 

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións PEZAS CERÁMICAS ENTREGADAS XA PERO QUE NON FORAN ICLUÍDAS NO INVENTARIO 
 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 02/01/04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA  

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000012 051 Anaco de catillus de granito. Sector 01. 

B 000222 NEI04010 Anaco de catillus de granito. Sector 02. 

B 000239 010 Anacod e muíño naviforme de granito. Sector 02. 

B 000247 067 Man de moer de muíño barquiforme de granito. Sector 02. 

B 000027 NEI03052 Man de moer de muíño barquiforme de granito. Sector 02. 

B 000060 NEI01015 Man de moer de muíño barquiforme de granito. Sector 01. 

B 000084 NEI03001 Meta de muíño circular de granito. Sector 04. 

B 000085 NEI03001 Anaco de muíño naviforme de granito. Sector 04. 

    

    

    

    

    

    

 
Observacións PEZAS LÍTICAS ENTREGADAS XA PERO QUE NON FORAN ICLUÍDAS NO INVENTARIO 
 
 
 
  



Pezas líticas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector   Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 21 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
B 000075 NEI01001 Anaco de catillus de muíño circular de granito atopado en superficie ao SW do Castro Grande, fóra da escavación. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observacións  
 
 
  



Pezas cerámicas 
   Proxecto       

Intervención CAMPAÑA 2006  Código: ITNEI04  Informatizado data:    
ITNEI04  Nome: Esc. Castro Grande  Revisado data:    

 
Sector 04  Rexistrador XURXO AYÁN  CAIXA 19 

 
TIPO SIGLA UE DESCRITIVA 
A 001418 NEI03001 Galbo de cerámica púnica. Produción gaditana dos ss. III-II a. C. Pega coa PZNEI04/1417. 

A 000008 NEI04001 Galbo de ánfora púnica. 

A 000007 NEI04001 Arrinque de asa de ánfora apulitana. Século II a. C. 

A 000006 NEI04001 Galbo de ánfora púnica apulitana. Século II a. C. 

A 001417 NEI03001 Galbo de cerámica púnica. Produción gaditana dos ss. III-II a. C. 

A 000051 NEI02047 Bordo de prato púnico, ss. IV-III a. C. 

A 000069 NEI04003 Galbo de cerámica tardopúnica. Produción gaditana dos ss. II-I a. C. 

A 000011 NEI04001 Asa de ánfora púnica. 

A 000009 NEI04009 Tres anacos de galbo de ánfora púnica 

A 000280 007 Arrinque de asa de ánfora púnica 

A 000241 001 Galbo de cerámica púnICA 

A 000657 NEI01001 Galbo de ánfora púnica 

A 000266 001 Galbo de ánfora púnica 

A 000519 001 Galbo de ánfora púnica Mañá C2B. Produción gaditana, ss. II-I a. C. 

A 001085 NEI02002 Galbo de anforiña púnica 

 
Observacións 
 
 




