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A  Punta do Castro ou Castro de Baroña sitúase nunha pequena península 

rochosa que marca polo sur a boca da ría de Muros e Noia, e coincide cunha das 

zonas de costa máis fermosas e mellor conservadas do litoral atlántico galego 

que permite vistas extraordinarias sobre a coñecida praia de Arealonga e o 

espectacular Monte Louro, en Muros.  

 Este situación privilexiada do Castro de Baroña fai que sexa un dos 

referentes do turismo cultural de Galicia. Por outra banda trátase dun xacemento 

arqueolóxico escavado que ofrece a posibilidade de visitalo, polo que é 

necesario que a súa visita poida realizarse coas máximas garantías e cunha oferta 

de calidade polo que a actuación pretende a vez afondar no coñecemento e 

investigación do castro, e mellorar a oferta sociocultural. 

 Os principais obxectivos da intervención arqueolóxica pretenden garantir 

a conservación das estruturas arqueolóxicas e permitir a súa visita e 

aproveitamento cultural, corrixindo puntualmente sectores con alteracións no 

referente a conservación. 

  Una vez finalizada a intervención arqueolóxica desenvolta durante o ano 

2012 onde se realizaron importantes labores de consolidación na muralla sur e 

nalgúns sectores interiores, observáronse unha serie de problemas que 

necesitaban dunha solución inmediata para a correcta conservación e exhibición 

dos vestixios polo que se intervino na muralla exterior no ano 2014. Nesta 

campaña abórdase a muralla Norte co obxectivo principal da conservación e 

investigación previa dos restos. 
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1.- O CASTRO DE BAROÑA 

 

  1.1.-   Descrición do xacemento. 

 

O Castro de Baroña, ou  Punta do Castro sitúase nunha pequena 

península rochosa que marca polo sur a boca da ría de Muros e Noia.  

 O xacemento, configúrase aproveitando a morfoloxía rochosa e 

abrupta da península sobre a que se asenta. Componse de tres recintos, 

dispostos a diferentes alturas e defendidos por murallas. Acadan o seu 

máximo desenvolvemento no sector occidental, onde converxen 

formando un probable baluarte defensivo.  

 O istmo atopase defendido polo carón Leste por un foso que ten 

uns 4 m de profundidade e unha muralla de 35 m de longo e 6 m de 

anchura, configurada por dous muros paralelos recheos de cascallo. Unha 

segunda muralla situada a 50 m da anterior pecha o recinto habitacional 

bordeando todo o recinto, permitindo o acceso ao mesmo por unha soa 

porta. Tanto o recinto defensivo como a porta sufriron unha 

remodelación nunha segunda fase de ocupación do asentamento. 

 No interior do recinto ten unha primeira zona con restos de 

edificacións e ascendendo por unhas escaleiras monumentais accedese a 

un segundo barrio, tamén con restos habitacionais. Éntrase no segundo 

recinto a través dunha porta monumental con escaleira de acceso que se 

abre nunha liña de muralla perpendicular con un sistema de muros 

dispostos en socalcos. 

 A súa superficie non chega ás dúas hectáreas aínda que a ben 

seguro o seu tamaño era maior xa que unha boa parte da zona Oeste foi 

destruída polos embates do mar. No ano 1983 foi preciso taponar unha 

profunda furna que o mar abriu no nordeste, con un dique pétreo 

reforzado interiormente con formigón.  
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Despois desta campaña de consolidación realizáronse outras asociadas as 

escavacións, a derradeira no ano 1996. 

         As principais alteracións son consecuencia da erosión eólica e 

mariña, e o crecemento da vexetación principalmente,  aínda que a acción 

antrópica e un risco xa que é un dos xacementos máis visitados de 

Galicia. En relación a súa exhibición o público é necesario labores 

periódicas de limpeza e mantemento dos restos para conservar en bo 

estado os restos arqueolóxicos descubertos. 

  

 

 Localización do Castro de Baroña. 
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2. CONTEXTO E VALORACION CIENTíFICA.  

 

 O Castro de Baroña, ou a Punta do Castro, tal e como era 

coñecido tradicionalmente, sitúase na parroquia do mesmo nome, no  

concello de Porto do Son.  

 O xacemento foi obxecto de intervencións moi extensas dende a 

época do seu “descubrimento” en 1933 por parte de Pablo Díaz, un 

carabineiro destinado no posto de Porto do Son moi afeccionado á 

arqueoloxía. A raíz das escavacións “ilegais” de Díaz, a administración 

acomete a primeira intervención correctora sobre un xacemento 

arqueolóxico da que se ten coñecemento en Galicia. Foi encomendada ao 

catedrático da Universidade de Santiago Sebastián González García-Paz 

e consistiu nunha intervención en área na mesma zona na que traballara 

Díaz: o tramo SO da muralla que pecha o segundo recinto e o grupo de 

construcións situado nese mesmo ángulo da plataforma. 

 

 

 

 A Guerra Civil truncou unha dinámica de 

actuacións que non se volveu a recuperar ata case 40 anos despois. A 

finais da década dos 60, o coñecido arqueólogo, etnógrafo e director do 

Museo Arqueolóxico da Coruña, José María Luengo Martínez, retoma as 

escavacións realizando catro campañas consecutivas.  

Vista xeral do Castro de 
Baroña sito nunha 
península ao Sur da vila 
de Porto do Son. 
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 Luengo, seguindo unha metodoloxía relativamente arcaica, abre 

grandes superficies e frontes de escavación proporcionando ao castro 

unha imaxe moi aproximada á que podemos ver hoxe en día. Así, actúa 

no sistema defensivo que pecha o primeiro recinto (que el chama 

“antecastro”), escavando o foxo e a primeira muralla, descubre o lenzo 

NL da muralla do segundo recinto, incluíndo o bastión, co que delimita a 

porta principal, e grandes extensións no interior. É o primeiro en intuír 

que o castro atópase organizado en varios recintos situados a distinta 

cota, separados por muros internos nos que se abren pasos, como a 

monumental porta-escaleira, que descubre entre o segundo e terceiro 

recintos. No interior, Luengo descubre varias estruturas de planta 

redondeada, algunha delas con fogar interior, e outras construcións de 

funcionalidade artesanal, como a posible forxa axuntada ao muro de 

separación dos recintos 2 e 3.  

 

 

 Os anos 80 son a quenda do arqueólogo e historiador Francisco 

Calo Lourido, natural do propio Porto do Son. Calo intervén entre os 

anos 1980 e 1985 e desenvolve un proxecto ambicioso e de gran mérito.  

 

 

Castro de Baroña. 
Escaleira de subida ó 
Segundo recinto escavada 
por Luengo 
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Escava a zona situada arredor da área de Luengo no terceiro recinto e a 

superficie situada entre as escavacións de García-Paz e o mesmo Luengo 

no segundo recinto. Ademais, intervén na porta principal e leva a cabo 

unha sondaxe no cuarto recinto, o situado a cota máis alta. Para todo elo, 

Calo planea unha intervención moi clásica baseada nun reticulado 

Wheeler do que aínda se poden ver testemuñas. Sen embargo, o 

arqueólogo sonense destaca por acometer a consolidación da totalidade 

dos restos exhumados por García-Paz e Luengo (incluíndo as murallas), 

en estado calamitoso e a piques de desaparecer definitivamente, e as 

construcións descubertas por el mesmo nas primeiras campañas. 

Asemade, consciente dun dos grandes problemas de conservación de 

Baroña, leva a cabo, en colaboración co arquitecto compostelán Baltar, 

traballos de consolidación e atuado da furna sur. 

 

 

 

 Unha nova fase de actuacións foi a realizada entre 1994 e 1996 

por Ángel Concheiro Coello, arqueólogo que xa viña de facer traballos 

de escavación e consolidación no veciño Castro do Achadizo (Boiro).  

Castro de Baroña. Vista 
xeral do segundo recinto 
durante as escavacións 
realizadas por Calo Lourido. 
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Concheiro fai traballos de limpeza e mantemento dos recintos e 

consolidación das estruturas en peor estado de conservación. No ano 

2010 o mesmo Ángel Concheiro, xunto co arquitecto Marcial Rodríguez 

Rodríguez, realizan por encargo da Consellería de Cultura e Turismo un 

estudio de diagnose e documentación do estado actual do xacemento, no 

cal chegan a documentar ata seis zonas de impacto crítico. 

 No ano 2007 se realizaron os traballos previos para facer posible a 

declaración de BIC do xacemento de Baroña. Foron executados polo 

equipo de Terra-Arqueos, dirixidos por Luís Fco. López. 

 Dende o ano 2012 realízanse novas fases de actuacións no castro 

promovidas pola Xunta de Galicia consecuencia do estado de 

conservación do xacemento, dirixidas por Luís Fco. López e Miguel 

Ángel López Marcos.  

 No ano 2012, 2013 e 2014 abórdanse os graves problemas de 

conservación da primeira muralla e o foxo, e tamén a parte sur da 

segunda muralla, recuperando estas estruturas defensivas a súa 

monumentalidade.  

 

 

 

 

 En todo caso, a nosa proposta recollía, como un dos seus 

obxectivos básicos no eido da investigación, o recoñecemento real da súa 

estratigrafía e fases de ocupación, así como a obtención de datacións 

absolutas que permitan contextualizar Baroña no marco xeral de 

Castro de Baroña.  
Vista xeral da primeira 
muralla e foxo despois da 
restauración da campaña do 
ano 2014. 
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evolución da Cultura Castrexa no occidente galego. Asemade, unha 

intervención deste tipo vai permite un coñecemento máis axustado da 

aparencia orixinal do poboado, da súa evolución ao longo do tempo e das 

bases materiais do cotiá das persoas que o ocuparon. Elementos todos 

fundamentais para a súa futura posta en valor como recurso cultural. 

 

 

Fotografía aérea do ano 2012, antes de comezar as derradeiras 
intervencións de restauración. 
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1.2.-   Mapa de localización. 
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1.3.-   Obxectivos da actuación 

 

Unha gran parte dos problemas que plantea hoxe en día a conservación 

dos restos arqueolóxicos do castro de Baroña deriva da súa historia recente e 

circunstancias actuais, caracterizadas por unhas condicións de emprazamento 

moi esixentes e un bastidor físico moi sensible á erosión e aos efectos das 

inclemencias meteorolóxicas. Ademais desto, trátase  dun asentamento escavado 

en extensión dende época moi temperá (as primeiras escavacións datan o ano 

1933, en plena II República), con máis de trinta construcións á vista e expostas á 

intemperie, e visitado de xeito masivo e relativamente incontrolado.  

 

 Una vez finalizada a intervención arqueolóxica desenvolta durante o ano 

2012 no Castro de Baroña, e aínda que se realizaron importantes labores de 

consolidación nalgúns sectores, obsérvanse unha serie de problemas que 

necesitan dunha solución inmediata para a correcta conservación e exhibición 

dos vestixios polo que se intervino de novo no xacemento no ano 2014. As 

medidas tiñan como obxectivo principal a conservación urxente dos restos da 

primeira muralla e o foxo e algúns elementos internos, incluíndo aspectos 

puntuais nas áreas intervidas na última campaña, e a mellora do itinerario, algo 

fundamental nun xacemento cun índice de visitas excepcional e con grandes 

problemas de circulación, sobre todo no caso de grupos organizados. Estas 

intervencións, que completa a primeira, permitiu progresar no coñecemento dun 

asentamento prehistórico de interpretación difícil, mellorando a súa comprensión 

tanto para o especialista como para o visitante. 

 A maioría das zonas planeadas como urxentes áreas de intervención 

foron restauradas en campañas moi antigas, nos anos trinta e setenta, ou incluso 

outras relativamente máis recentes, da década dos oitenta, e atopábanse en grave 

estado de conservación. Ademais, precisan das necesarias correccións das 

restauracións daqueles anos, feitas con criterios metodolóxicos hoxe desfasados, 

e que ofrece uns resultados que confunden ao visitante que se achega aos restos.  
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  No mesmo caso atopábase a primeira muralla e o foso  escavados por 

Luengo Martínez a inicios da década dos setenta do pasado século. No seu 

momento foron restauradas (algúns tramos xa habían desaparecido) por Calo 

Lourido sen ter en conta a obra orixinal, polo que necesita a súa conservación e 

restauración fiel ao muro orixe. A muralla atopábase moi deteriorada e a maioría 

das visitas non recoñecían a estrutura cando pasan sobre ela. 

 Neste senso describimos a continuación os obxectivos e os traballos 

realizados na derradeira actuación para mellorar a conservación e posta en valor 

do castro e que é unha continuación das campañas dos anos 2012 e 2014 

 A intervención céntrase na segunda muralla, na parte Norte, nembargante 

as características desta van reflectir algunhas das que afectan a totalidade do 

asentamento, xa que algúns contidos, como o tipo de restauración ou a 

cronoloxía das ocupacións son comúns a todo o xacemento. 

 Dentro da intervención nesta muralla se intensificaron os traballos de 

investigación arqueolóxica en tres sectores principais onde levaronse a cabo 

actuacións preferentes. En todo caso, a nosa proposta contemplou a ampliación 

(como mellora ao propio prego) dalgunhas destas zonas a fin de facer unha 

achega real ás características dos restos, completar a súa documentación, 

facilitar o tránsito de visitantes e garantir a conservación da maior superficie 

posible. 

 

AS CARACTERÍSTICAS DA MURALLA  

 As intervencións realizadas por esta equipa nos derradeiros anos na 

muralla 1, foxo e na muralla 2 de Baroña nos permitiron coñecer as anomalías e 

os déficit de información do xacemento i en especial dos sistemas defensivos do 

castro. 

 Durante a escavación da zona da porta da segunda muralla no ano 2012 

documentamos os restos dun paramento inferior da muralla pertencente a unha 

muralla máis antiga, ben diferenciado por mor da súas características 

construtivas do paramento superior. 
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 O paramento que se atopa por baixo das murallas Sur e Norte está 

realizado cunha pedra totalmente diferente a muralla da segunda fase. O máis 

antigo, de cuarcita, ten unha pedra mediana máis regular, careada e escadrada 

configurando un paramento moi coidado. As xuntas entre as pedras das fiadas 

están retacadas con moitas pedriñas pequenas.  

 O paramento da muralla da segunda fase construído sobre o anterior 

levantouse con pedras máis grandes pouco escadradas, son cantos da praia sen 

traballar e nalgúns tramos conserva tamén o retacado nas xuntas con pedra 

pequena aínda que menor intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imaxe aparecen en vermello, os restos da primeira muralla sobre a que se 

levantou unha nova nunha segunda fase de ocupación do castro. 

 

O lateral Norte da porta da entrada conserva por baixo, o mesmo que a do lateral 

Sur, os restos de parte da muralla máis antiga. Os restos aparecen cun aspecto 

“guillotinado” seguramente debido a unha nivelación previa a construción da 

segunda muralla. 
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Lateral Sur da muralla na porta de entrada do castro onde poden verse os dous 
paramentos superpostos. 
  

 Parte do paramento atópase oculto trala cara da actual muralla, aspecto 

que puidemos visualizar durante o arranxo do pavimento que permitiu coñecer 

nun pequeno tramo a existencia da continuación da cara da primeira muralla 

polo interior da actual. 

 

 

Restos muralla máis antiga ocultos por detrás da muralla que vese na 

actualidade 
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 Desta forma agora sabemos que para descubrir a configuración orixinal 

da primeira muralla tense que escavar o interior da muralla actual, aínda que 

todo fai supoñer que o lenzo da muralla xira en ángulo da mesma forma que fai 

no lateral Sur .  

 

A zona exterior da muralla norte  

 Durante os traballos realizados por este equipo no ano 2012 en Baroña 

realizouse unha sondaxe ao exterior da muralla o pé do bastión de entrada. Neste 

sector exterior puidemos comprobar como baixo os sedimentos apoiados na 

muralla Norte polo exterior, conservase a muralla orixinal (da segunda fase do 

poboado) cunha potencia duns 2 metros.  

 Coma consecuencia da sondaxe descubrimos o paramento orixinal moi 

ben coidado e feito cunha técnica que a diferenza claramente do paramento 

restituído sobre dita muralla nos anos 80. Esto planteaba a posibilidade de 

recuperar 1-2 m de altura de paramento exterior da muralla coa retirada mediante 

escavación arqueolóxica dos derrubes exteriores.  

 A escavación arqueolóxica permitiu definir tamén a posible existencia 

dos restos dunha estrutura de delimitación a base de grandes bloques de pedra 

que poden ser restos dun elemento máis antigo ou de outro tipo de estrutura 

construtiva asociada a muralla e que ata agora baseábase en hipóteses. 

 

Zona ao exterior da muralla Norte. Estado inicial cuberto de sedimentos. 



MEMORIA DO ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACION ARQUEOLOXICA PARA A POSTA EN 
VALOR DO CASTRO DE BAROÑA  

Porto do Son,   A Coruña, 2015 

 

 
 

Terra‐Arqueos	S.L.	 Página	16	

 

 

Zona ao exterior da muralla Norte. Vista xeral durante o proceso de escavación 
do ano 2012, vese claramente na parte inferior o paramento orixe da muralla a 
base de grandes pedras e moi ben retacado. 
 

 

 

Durante dos traballos arqueolóxicos realizados no ano 2014 realizouse unha 
sondaxe previa e despois retiráronse os sedimentos exteriores dun tramo da 
muralla Norte do recinto principal de Baroña 
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 A sondaxe que realizamos durante a execución da escavación dos 

sedimentos exteriores dun tramo da muralla norte (no ano 2014), permitiu 

coñecer as características xerais das colmatacións exteriores. Básicamente o 

primeiro nivel escavado baixo o sedimento superficial actual é unha terra escura 

procedente das colmatacións modernas que cubren a totalidade dos restos. Esta 

capa atópase cortada ao pé da muralla ata uns 40-50 cm de profundidade a 

consecuencia dos traballos de restauración antigos, dos anos 80, que fixeron 

unha gabia paralela ao muro alterando os estratos orixinais de derrube da 

muralla. 

 

 

Sondaxe realizado ao exterior da muralla no ano 2014. 

 

 Por baixo das colmatacións modernas atopamos unha gran capa de 

derrube da muralla de pedra de grandes dimensións mesturadas co área escura e 

recheo do interior do muro. É un forte derrube moi concentrado que cae a unha 

distancia de 2 metros da base da muralla directamente na rocha nai da superficie 

orixinal. Non atopamos niveis de ocupación o uso do poboado no exterior da 

muralla. 
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2. METODOLOXÍA DE TRABALLO  

 

A ESCAVACIÓN  

A metodoloxía que empregouse na escavación axústase as características 

dá intervención arqueolóxica realizada. Con este obxectivo leváronse a 

cabo varias fases o longo do desenrolo do traballo, principalmente:  

 Recompilación de datos bibliográficos e cartográficos 

 Reescavación e limpeza dous restos 

 Valoración e documentación exhaustiva dos posibles achados e niveis 

arqueolóxicos 

 Rexistro gráfico 

 Acondicionamento e Consolidación de estruturas 

 Realización da memoria científica 

 

Traballos de escavación 

 

 Dende o punto de vista técnico e metodolóxico, e tendo en conta o 

carácter e a natureza do xacemento arqueolóxico sobre o que se intervén, 

tivéronse en conta as seguintes condicións, 

 A metodoloxía a aplicar nesta intervención foi a escavación 

arqueolóxica en área, seguindo o sistema de rexistro ideado por Harris e 

Carandini, aínda que adaptado especificamente a este xacemento. 

Durante a escavación en área utilizouse un rexistro a partir da 

combinación de niveis naturais e artificiais que permite unha lectura da 

estratigrafía non só vertical senón tamén horizontal, utilizando un sistema 

tridimensional de rexistro, posible unha vez que o arqueólogo decide 

onde debe facer estas lecturas (é dicir evitando o uso das cuadriculas que 

obrigan á lectura de espazos predeterminados por un método). 
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 A estrutura do rexistro esta creada en función das características 

do castro de Baroña. Neste xacemento (do mesmo xeito que noutros 

moitos casos) as estruturas delimitan espazos concretos e en función 

desta dinámica fanse compartimentando os espazos e estruturas.  

Confirmadas as posibilidades de elaborar un tipo de rexistro específico 

para cada espazo definido por unha estrutura, desenvolveuse un método 

que  ten como mínimo espacio de delimitación unha estrutura 

construtiva. 

 O método de rexistro que utilizaremos baséase ademais na lectura 

das distintas unidades estratigráficas. Para coñecer a disposición dos 

estratos que escavamos, realizamos unha lectura vertical e horizontal, e 

tanto unha como outra a partir de cortes artificiais nos estratos. É dicir, 

do mesmo xeito que realizamos un corte vertical artificial (ou perfil) para 

coñecer a relación entre os estratos, tamén para a lectura horizontal 

utilizamos cortes artificiais, de modo que segundo imos escavando cara 

ás capas inferiores imos realizando cortes consecutivos nos estratos. En 

cada ún dos cortes (ou capas) que se escavan diferéncianse as distintas 

unidades estratigráficas que existen a partir dun elemento novo: o 

número de inventario. Este número diferencia en cada capa as distintas 

unidades sedimentarias que aparecen (tanto á unidade sedimentaria como 

ao seu contido arqueolóxico, materiais, mostras, etc.). No seguinte corte 

consecutivo volverían a nomearse as distintas unidades que aparecen, 

aínda que podamos saber que na capa superior que xa escavamos 

documentábase a mesma unidade. A definición das unidades 

estratigráficas faise a posteriori, e non arriscamos a que unha mala 

lectura ou fallo humano condicione os resultados.  

 Os diferentes números de Inventario son agrupados seguindo un 

criterio de distribución tanto horizontal (espacialmente) como vertical 

(cronoloxicamente), xa que á hora de definir a secuencia histórica, 

baseámonos tanto nunha identificación  de momentos cronolóxicos como 

de espacios, definidos polas diferentes estruturas que nos falan das súas 
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características xerais (Zonas interiores, exteriores, derrubes, etc.) e da 

aproximación definición da súa funcionalidade (áreas de frecuentación, 

zonas de hábitat, zonas de traballo, áreas domésticas, etc.) para chegar ao 

momento ideal de interpretar as unidades arqueolóxicas distintas 

(superpostas ou contemporáneas) definidas na escavación. 

 A asociación das lecturas das unidades estratigráficas 

sedimentarias coas construídas e cos contidos arqueolóxicos rexistrados 

tanto vertical como horizontalmente permiten achegarse con maior 

seguridade a unha interpretación da orixe e evolución das construcións.  

 A sigla para esta intervención fai referencia ao xacemento de 

Baroña, seguida dos números de inventario que fan referencia ao espacio 

mínimo definido (estancia ou habitación, zona de paso, croa, etc.), o ano, 

do que se fan constar só as dúas últimas cifras, o nº do sector, o nº de 

inventario da súa unidade estratigráfica e finalmente o número de cada 

peza referenciada tridimensionalmente no rexistro, por exemplo 

Bar.1.14.5.1. 

 Desta forma cada estrato e cada elemento ten a súa numeración, 

así como unha ficha de identificación e rexistro propia, e todos eles teñen 

que estar relacionados cunha secuencia cronoestratigráfica global. 

 A escala base de rexistro gráfico dos planos é de 1:20, debéndose 

ampliar naquelas zonas onde a importancia dos restos así o requira. Os 

planos incorporan o suficiente número de indicadores de cotas dos 

elementos intervidos. O sistema de cotas é en tódolos casos referidos a un 

plano único para todo o xacemento e neste caso a cota absoluta obtida 

dos planos topográficos previos. Toda a documentación gráfica 

complementaria, coma plantas, alzados, seccións, etc, ten claramente 

representada a súa escala de forma gráfica e numérica así coma a 

descrición do motivo representado. En tódalas representacións gráficas 

indicarase o nome do xacemento e dá campaña cos datos necesarios de 

identificación.  
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 Documentáronse graficamente de forma intensiva todas as 

estruturas e procesos de escavación e consolidación e este rexistro 

entregásese debidamente nomeado en papel e copia dixital unha vez 

finalizados os traballos adxunto á memoria. 

 

Traballos de laboratorio. 

 

 Respecto o tratamento dos materiais rexistrados, o traballo que se 

fizo posteriormente no laboratorio contemplou o lavado, siglado, e 

inventario dos materiais asociados os seus correspondentes niveis e 

espacios arqueolóxicos. Despois foron embalados debidamente (como 

indica o prego de condicións técnicas) e documentados exhaustivamente 

tanto a nivel escrito como gráfico. 

 Nun primeiro momento realizouse unha limpeza e clasificación 

dos materiais e levouse a cabo posteriormente o estudo propiamente dito 

dos materiais de face a elaboración dá memoria final.  

Unha vez lavadas e clasificadas, levouse a cabo a reconstrución das 

mesmas, onde inténtase reconstruír cada peza na medida do posible, 

comprobando así o grao de fragmentación dás pezas e o grao de 

alteración dos niveis, documentando que materiais e en que proporción 

poden reconstruírse en cada espacio o nivel. 

  A derradeira fase é de estudio dos materiais, para o que se fan 

debuxos de cada peza significativa. Levase a cabo o mesmo tempo un 

inventario descritivo dentro dunhas fichas determinadas para cada tipo de 

material nas que se especificarán as formas, o material, as decoracións, 

etc., e finalmente clasifícanse tipolóxica e cronolóxicamente os anacos 

significativos. Este inventario irá acompañado dos correspondentes 

debuxos que levaran o mesmo número de identificación. 

 Unha vez realizado o estudio de cada peza levouse a cabo unha 

análise detallada do conxunto, documentando as formas, os tratamentos, 
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as decoracións e as coccións, tendo en conta as distintas influencias que 

caracterizan a cerámica, tanto importada romana como indíxena. 

 O análise do conxunto destas cerámicas, a súa tipoloxía, orixe e 

cronoloxía permiten caracterizar os sectores e obtidos os resultados das 

diferentes análises a realizar, que se presenta nesta memoria final na que 

se incluie toda a documentación realizada no  transcurso dos traballos. 

 

A RESTAURACIÓN 

Criterios da consolidación 

Un plan de traballo coherente sobre un elemento patrimonial debe 

acometer unha ambiciosa fase de estudio e protección do mesmo. Estas 

dúas premisas son básicas para a execución das laborías propostas no  

xacemento 

 A consolidación é sen dúbida, un dos capítulos máis importantes 

de presenta a intervención. Non só porque dá unha maior resistencia ao 

conxunto, se non porque dota ao xacemento dunha gran cohesión fronte 

ao visitante, especialmente neste caso onde as estruturas vanse a utilizar 

para formar parte do itinerario de visita.  Metodoloxicamente é unha 

tarefa fácil integrada no marco das actuacións arqueolóxicas, é dicir feita 

inmediatamente ao remate da escavación, e orixina un aforro de tempo e 

custo.  

 Neste caso o planeamento da restauración faise anos despois da 

escavación na maior parte das estruturas. Atopamos problemas 

estruturais ocasionados por fallos de cimentación, sobreescavación e 

descalce de muros, expansión de raíces e todo tipo de briofitos, e 

alteracións polo ambiente mariño xeral do medio. 

 

 As labores de restauración foron executadas por un equipo 

específico de profesionais, xa que é necesario estabilizar e conseguir a 

perdurabilidade das estruturas e á súa recuperación unha vez escavada.  
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Estas labores para ser efectivas deben ter posteriormente un sistema de 

control periódico para valorar as necesidades de mantemento da 

conservación. 

 Con este obxectivo, en primeiro lugar e denantes de comezar a 

intervención de consolidación propiamente dita levouse a cabo unha 

documentación fotográfica e gráfica exhaustiva para poder comparar os 

resultados finais e ter toda a información orixinal dás estructuras do 

asentamento.  

 Respecto de restauración, i en relación a metodoloxía de traballo, 

tívose en conta na restauración dás estruturas que dita labor sexa sempre 

reversible, polo que os materiais utilizados necesariamente cumpren dous 

requisitos, por unha banda a posibilidade de refacerse en calquera 

momento posterior e por outra a súa durabilidade no tempo garantindo 

unha perduración adecuada dá consolidación de face a súa posta en valor 

para o público. 

 

Traballos de restauración 

 A consolidación dos elementos arquitectónicos, muros e 

estructuras de delimitación, realizarase por recrecida de fiadas, co fin de 

protexer as orixinais do contacto exterior e deste xeito sufra a posible 

deterioración a nova fiada.  

 A consolidación dos elementos arquitectónicos, muros e 

estruturas, realizouse por recrecida de fiadas, co fin de protexer as 

orixinais do contacto exterior e que deste xeito sufra o posible deterioro a 

nova fiada. Seguindo criterios de restauración, utilizase un elemento 

diferenciador cerámico, non disposto coma liña continua senón 

alternado ca propia restauración (que diferencien o restaurado do orixinal 

pero que non creen un elemento diferenciador entre os dous paramentos, 

rompendo o conxunto arqueolóxico, xa que as novas fiadas colócanse co 

mesmo tipo de pedra e aparello que teñen os muros orixinais). A 

construción dos paramentos realizouse ao estilo propio do 
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xacemento, dependendo do muro a tratar e o lenzo, diferente 

segundo zonas e os tramos. 

 A pedra necesaria para as novas fases levouse das terreiras 

existentes e das novas etapas de escavación cuxa selección e achegue 

realizouse de forma manual. 

 

 Tras o proceso de transporte e selección de pedras, cos datos 

extraídos da escavación, iníciase o proceso de restitución utilizando 

como argamasa un morteiro bastardo tipo M-40 a base de cal groso e area 

de río, enriquecido con aditivo calcinado como creta e arxila. Este aditivo 

é básico para acelerar o proceso de carbonatación do morteiro de cal. As 

bardas, remates e llagueados levan material cun proceso de cribado 

manual de terra vexetal aglutinado con látex vinílico. A construción dos 

paramentos realízase ao estilo propio do xacemento con aparello 

concertado sen descoidar a inclusión de cantos. 

  O morteiro de cal necesita do contacto co anhídrido carbónico 

para que se calicostre e queda carbonato cálcico en superficie. A 

agresividade antrópica constante que recibe o xacemento non daría tempo 

a que os morteiros endurezan. É por iso que han de utilizarse certos 

aditivos. 

 Para conseguir o ton do terreo circundante se tinguiron os 

morteiros con colorantes de tipo inorgánico que son insensibles aos 

cambios de cor por altas temperaturas, crioxenización, etc.  

 Tras a documentación e extracción de datos necesarios as 

testemuñas e perfís foron eliminados na medida do posible. A súa 

protección e consolidación é unha entelequia. Rexistrouse toda a 

información previa aos traballos realizados, planimétrica e fotográfica e o 

estado final das estruturas intervidas.  

 En xeral o castro de Baroña presentaba un estado de conservación 

irregular, dependendo de certos factores de alteración que actuaron de 

forma negativa en maior ou menor medida.   
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Foi necesario avaliar devandito estado de conservación e os factores de 

alteración para poder chegar a unha diagnose precisa  fundamento na 

proposta de actuacións de conservación. 

Un dos factores que máis inflúe no estado de conservación do 

xacemento é o xeográfico, que sen dúbida afecta de forma definitiva, 

tanto no estado de conservación como nas propostas de tratamento. O 

ambiente mariño e a erosión continua obriga a que a elección do morteiro 

sexa de tipo hidráulico en detrimento de outros compoñentes de lenta 

carbonatación. 

Outro dos factores de alteración de gran impacto é o antrópico. 

Habemos de diferenciar aquí dúas influencias negativas do devandito 

carácter. Por unha banda o continuo deambular de visitantes non sempre 

respectuosos coa contorna, obriga a que a intervención sexa contundente 

( un morteiro de m-40 de resistencia, é reversible pero débil á vez). 

Escollemos un morteiro que soporta máis de 70 kg por centímetro 

cadrado. Por baixo de 80 Kg considéranse de fácil reversibilidade 

mecánica, defendendo así un postulado básico de calquera intervención 

de restauración: a reversibilidade.  

 Outra influencia de carácter negativo do factor de alteración 

antrópico, constitúeno as propias intervencións anteriores. En ocasións, 

erros, quizais combinados con esa contundencia necesaria de actuación 

levou ao extremo as reconstrucións de murallas e muros de contención. 

Preséntase fachada no interior de murallas ou de muros de contención. 

No caso da muralla, é máis grave porque presenta unha lectura 

construtiva que non corresponde en absoluto coa edilicia castrexa. A 

muralla non presenta cara ao interior. É unha soa estrutura a dobre cara 

con recheo de ripio e terra ao interior. Isto significa que como 

construción intrínseca, ten dúas fachadas e non catro. 
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       3.- TRABALLOS REALIZADOS  

 

 Os restos da segunda muralla (M2), no tramo Norte planteaban 

moitas cuestións relativas a súa configuración, especialmente no seu 

interior así como a existencia dunha antiga estrutura por baixo, que 

pertence a derradeira ocupación do castro. 

 A escavación e investigación arqueolóxica eran necesarias para 

definir en maior medida as estruturas de delimitación do poboado e das 

valoracións obtidas dependeron as posteriores intervencións nos restos.  

  

 

Estado do castro e da segunda muralla antes da súa primeira restauración. 
Vese moi destruída a parte Norte preto da furna e o camiño de paso sobre a 
ruina. 
 

 Antes de levar a cabo a restauración foi necesario a reescavación 

do sector para poder determinar tanto o trazado de ambas murallas como 

a evolución de dita estrutura defensiva. A restauración tivo que rectificar 

os antigos recrecementos que non son fieis ao orixinal como ocorría no 

caso da muralla 1. 
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  3.1.-   FASE I: A ESCAVACIÓN:   

 

 As escavación arqueolóxicas necesarias plantearonse a partir de 

sondaxes perpendiculares a muralla, nun principio terían que ser catro, 

pero os novos achados fixeron que tiveramos que ampliar a escavación 

lonxitudinalmente o longo da muralla tanto ao interior como na exterior. 

Finalmente as zonas de escavación foron 6 sondaxes, 2 zonas de 

escavación asociadas a elementos murarios e tamén a escavación en área 

ao exterior da muralla. En total en proxecto se planeou a escavación duns 

230 m2 de sondaxes máis a apertura en área da zona exterior da muralla e 

finalmente o traballo implicou a escavación de máis de 350 m2. 

 

 SONDAXE 1 

 

 O primeiro sondaxe localizarase na zona da entrada. Comprendeu 

unha superficie perpendicular a amuralla que vai dende o paramento 

exterior da muralla (o exterior nesta zona xa foi escavado no ano 2014) 

ata 3 m ao interior do poboado. Incluíu o torreón e as estruturas 

cuadrangulares que asoman ao interior da muralla nesta zona.  

 O obxectivo orixinal era intentar documentar a antiga muralla xa 

que grazas as escavacións realizadas na campaña do ano 2012 coñecemos 

que existe un lenzo oculto por detrás da muralla actual. Neste caso coma 

veremos conseguiuse documentar esta muralla antiga. 

 En total a sondaxe permitiu escavar un total de case 60 m2 

incluíndo a ampliación interior da sondaxe cara so sur. Neste sector 

puidemos confirmar a estratigrafía muraria e documentar estruturas 

descoñecidas ata agora no castro de Baroña 
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Localización da sondaxe 1 asociado os restos do bastión e a porta 

 

Sondaxe 1C. Interior recinto amurallado 

 Os resultados da escavación interior da sondaxe 1 non ofreceu 

resultados moi positivos, xa que atopamos os niveis xa escavados por 

Calo Lourido e polo tanto revoltos neste sector, polo que non apareceu 

ningún elemento novedoso. A escavación permitiu confirmar a existencia 

da cara interior da primeira muralla que vai por baixo do lenzo exterior 

que é un engadido dun segundo momento de ocupación.  

 Respecto a esta zona da sondaxe sito ao interior do xacemento, 

pola experiencia na escavación realizada tanto na zona exterior coma  

interior, pensamos que é necesario unha intervención de maior 

envergadura polo que decidimos non ampliar as sondaxes interiores pola 

complicación que podería ter e o tempo a dispor na actuación desta 

campaña. Deste xeito soamente escavamos unhas primeiras capas de 

colmatacións modernas ata a base da muralla sen profundizar máis de 50-

60 cm. 
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Sondaxe 1 ao interior dende o Oeste 

 

 Nesta zona interior soamente documentamos sedimentos alterados 

previamente. En primeiro lugar escavamos restos do nivel vexetal 

superficial superior (1C.15.UE1), e por baixo area asociada as labores de 

restauro e escavación das campañas de escavación e restauración de Calo 

(1C.15UE.2).  

 

Detalle da escavación o pé da muralla antiga (MIII) 
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 Por baixo deste nivel que conservaba entre os materiais restos de 

lixo moderno atopamos outra capa de recheo areoso que tamén pertence a 

un nivel alterado (1C.15.UE3) seguramente votado durante a fase de 

restauración levada a cabo por Calo Lourido. 

As condicións da sondaxe sito nun lugar de paso continuo que non 

permiten ampliar cara a ter maiores dimensións desaconsella a 

continuación da escavación xa que necesitamos un área maior para poder 

definir con claridade o que ocorre ao interior da muralla no poboado. 

Neste senso a dirección facultativa e o equipa decidiu non continuar a 

escavación nesta zona interior do poboado ata que pódase abarcar unha 

intervención e maior extensión e con moito máis tempo.  

 Esta zona interior necesita dunha campaña máis intensa a 

complicada que tera que realizarse de forma específica no conxunto de 

todo o perímetro da muralla 

 

Situación xeral da sondaxe 1 ao interior do recinto amurallado. Poden 
verse os sedimentos a esquerda da sondaxe que teñen que ser escavados 
para ter unha definición clara de toda a zona 
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Sondaxe 1. Entremurallas 

 

 A escavación dos niveis entremurallas na sondaxe 1 ofreceron os 

primeiros datos a propósito da muralla máis antiga que foron 

sorprendentes pola envergadura dos restos atopados e pola súa boa 

conservación. 

 O comezo da escavación tras baixar o nivel vexetal superior 

(1.15.UE0) escavamos dúas capas consecutivas de colmatación xerais 

bastante horizontais. A capa superior (1.15.UE1) conten recheos areosos 

de colmatación da zona. A capa de recheo inferior (1.15.UE2) esta 

composta dos recheos caídos sobe os derrubes e o nivel de abandono 

xeral do castro, e xa se coloca en horizontal reenchendo o oco entre 

murallas. Baixo estas capas máis actuais atopamos o nivel de derrube do 

lenzo interior da muralla II (muralla máis exterior) (1.15.UE3) que supón 

a colmatación e o abandono dos restos de xacemento. Os derrubes do 

lenzo interior son parciais xa que se conserva en case todo a seu 

perímetro. A vez atopamos o lenzo exterior da muralla orixinal (MIII) 

que continuaba cara abaixo e prometía conservar case na súa totalidade o 

seu alzado. Atopamos unha fosa na parte central da zona escavada 

(1.15.UE5) que provocou un roto no lenzo exterior da muralla máis 

antiga, a MIII, aínda que so nun tramo de aproximadamente dun metro e 

medio Esta fosa chega ata o nivel de abandono máis antigo. 

 Baixo os niveis de abandono xeral do xacemento atopamos unha 

capa potente que pertence o abandono que cubre os restos do nivel de 

ocupación (1.15.UE4). Trátase dun nivel de terra escura, sen moitas 

pedras no que se acumularon os sedimentos sobre as estruturas de forma 

posterior o abandono.Neste nivel atopamos algúns materiais cerámicos 

pouco significativos e un anaco de asta de cérvido cortada ou serrada 

como elemento singular. 
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 Por baixo dos niveis de abandono atopamos os restos do nivel de 

ocupación e uso da ronda entre murallas da segunda fase (1.15.UE6) 

nivel onde finaliza o muro interior da MII que fai a barbacana polo que 

non escavamos os niveis máis profundos para conservar o lenzo desta 

estrutura. 

 

Comezo da intervención entremurallas. Vese o paramento exterior da 
primeira muralla MIII e a fosa que rompeu un tramo do muro 
 

 Respecto a muralla más exterior, da segunda fase, atopamos a súa 

cara interior case na totalidade do tramo escavado. Atopouse en bo 

estado o que era sorprendente pois non pensamos que tivera cara interior 

xa que non era necesario construtivamente. A explicación da existencia 

da cara interior da segunda muralla puidemos vela cando escavamos 

posteriormente os niveis inferiores asociados a este lenzo interior da 

muralla. Durante a escavación da sondaxe puidemos comprobar que se 

trata dun paramento interior que soamente ten 1,5 m aproximadamente de 

profundidade e que funciona asociado o uso deste espazo entremurallas 

coma paseo de ronda (ou barbacana) entre as dúas murallas, a antiga e o 

reforzo do segundo momento (MIII e MII).  
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 Respecto aos restos arqueolóxicos do nivel de uso temos moi 

poucos restos materiais, aínda que atopamos algo de material orgánico 

que permitiu un móstreo que esperemos poda datar o uso deste espazo.  

 

 Os materiais atopados nestes niveis son moi escasos e pouco 

significativos, aínda que podemos dicir que ten todos eles características 

indíxenas castrexas da Idade Ferro II. Os anacos atópanse moi 

esnaquizados e algúns deles presenta decoracións, máis abundantes no 

nivel do recheo máis profundo. Polo de agora non atopamos material 

romano no conxunto cerámico documentado. 

 

Vista xeral da sondaxe 1 durante a súa escavación.A muralla antiga MIII 
vai aparecendo a medida que profundizamos 
 

 A sondaxe 1 entremurallas foi ampliado cara ao sur para poder ter 

acceso o remate do parapeto. Este se dosa a muralla orixinal na zona do 

corpo de garda. Por baixo deste nivel de uso so atopamos recheos de area 

de máis dun metro (na sondaxe 2) que se corresponden cos niveis de 

construción da muralla exterior do segundo momento de ocupación  
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Vista xeral e detalle do contacto entre o paramento interior da segunda 
muralla e o lenzo interior da primeira (M III) 
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 Na parte superior da muralla primeira (M-III), a máis antiga 

puidemos atopar as derradeiras fiadas de pedra orixinais conservadas 

grazas o achado dos últimos chanzos dunha escaleira (Sondaxe 8) que 

atopamos na cara interior da muralla e que accedía cara a parte superior. 

Este dato permitiunos consolidar con seguridade as fiadas ata esa altura 

pois sen dúbida a muralla antiga era aínda mais alta.  

  

 

Escavación das escadas que levan a parte superior da primeira muralla. 

 

1B 
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 A conclusión importante que puidemos obter e que esta muralla 

(MIII) contaba cunha zona de tránsito na parte superior asícoma un 

parapeto (que non se conserva) xa que non tería sentido que fixeran 

unhas escaleiras cara a parte de enriba da muralla sen ter un parapeto 

dianteiro. Posteriormente estas escaleiras foron tapiadas para evitar a 

subida cara as mesmas e deixaron o paseo de rolda como zona de paso e 

defensa da muralla exterior (MII) 

 No sector entre murallas intervimos tamén no zona sita ao 

Suroeste onde existía un espazo cuadrangular (1B) asociado o corpo de 

garda. Neste sector atopamos durante a escavación da parte superior da 

primeira muralla o paramento que fai cara na zona sur co espazo 

dedicado a corpo de garda e que esta asociado a porta, aínda que as 

transformacións deste espazo no segundo momento construtivo fixo que 

esta estrutura se atope escondida no interior dos restos máis modernos. 

 

 

Interior dos restos asociados ao corpo de garda (1B). Vese como se dosa 
o muro leste cara o muro principal da muralla (MIII) así como as fiadas 
da restauración antiga. 
 

 



MEMORIA DO ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACION ARQUEOLOXICA PARA A POSTA EN 
VALOR DO CASTRO DE BAROÑA  

Porto do Son,   A Coruña, 2015 

 

 
 

Terra‐Arqueos	S.L.	 Página	37	

 

A escavación do interior do espazo cuadrangular asociado os restos do 

corpo de garda da muralla norte atopamos restos dos niveis de 

colmatacións. Ao retirar estes niveis apareceu a cimentación do muro 

exterior do corpo de garda que se dosa o lenzo xeral desta muralla. 

 Estes niveis atopábanse alterados por escavacións previas e restos 

dos niveis de obra da restauración da muralla levado a cabo por Calo 

Lourido. Nembargante a escavación permitiu asociar o muro norte do 

corpo de garda co mesmo muro que delimita a escaleira orixinal (da 

sondaxe 8) polo seu interior co que semella claro que existiu un primeiro 

corpo de garda antiga que posteriormente transformouse aínda que os 

restos non permitan precisar máis detalles. 

 

Vista xeral do interior da zona asociada os restos do corpo de garda 

 

 Na zona entremurallas da sondaxe 1, finalmente escavouse en 

area retirando o testigo existente entre a sondaxe 1 e a sondaxe 5 sito ao 

norte a sondaxe. Decidiuse deixar a escavación no nivel de uso da 

barbacana (que ten unha altura media de 1,50 m) unha vez escavados os 

restos do mesmo.  
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A decisión de non continuar baixando pretende non deixar colgado o 

muro interior da muralla exterior xa que aínda que o paramento da 

primeira muralla máis antiga continúa e ten potencia ata o nivel de rocha 

de base, o paramento interior da muralla exterior soamente ten cara ao 

interior ata o nivel polo que pisaban no momento de uso. Por baixo deste 

nivel, a muralla exterior xa non presenta cara e os niveis estratigráficos 

están compostos unicamente por recheos de area entre as dúas murallas 

como puidemos comprobar durante a escavación da sondaxe 2. 

 

 

Vista final do espazo da sondaxe 1, finalizada a intervención 

 

Fotografía aérea do sector da muralla Norte finalizados os traballos 
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SONDAXE 2   

 

 A sondaxe 2 localizase  ao Norte, a continuación da sondaxe S5. 

Abarca unha superficie perpendicular a amuralla que ten case 83m2 

dente a zona exterior da muralla ata o interior do poboado. A sondaxe 

divídese en tres zonas de escavación que se corresponden ca zona 

entremurallas, o exterior e a zona ao interior do poboado. 

 Estas sondaxes permitiron coñecer a configuración da muralla 

exterior (M-II) que vemos hoxe en dia que pertence a fase final do 

poboado e tamén a súa conexión estratigráfica coa muralla antiga (MIII). 

 Estas murallas foron restaurada por Calo Lourido nos anos 80 e 

necesitábamos confirmar a súa estrutura denantes de levar a cabo os 

traballos de restauración. Os resultados foron sorprendentes o mesmo que 

na sondaxe 1. 

 

Sondaxe 2A. Entremurallas 

 

 Neste sondaxe a escavación intramuros confirmou que a muralla 

máis antiga continuaba nesta zona ben conservada (con un total de sete 

retranqueos ou escalos) o mesmo que tiñamos visto xa na sondaxe 1.  

 Decidimos profundizar ata a rocha neste punto e puidemos 

realizar unha sondaxe ata a base na rocha da muralla antiga, confirmando 

que conserva unha altura de 3,70 metros, case catro, aínda que si 

contamos que tiña un parapeto por diante para protexer a zona de paso 

superior tiña que ter alomenos un metro máis alta, polo que a estimación 

real da súa altura é de 5 m. 
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Detalle do paramento da primeira muralla con seus escalos 

 

 A escavación en profundidade neste sector permitiunos confirmar 

a estratigrafía parcial obtida na sondaxe 1 na zona intramurallas e 

completar a secuencia ata a base natural da rocha. 

 Non escavamos a totalidade da sondaxe entre murallas, fixemos 

un escalón no terreo deixando un bancal artificial para facilitar subir e 

baixar cara ao interior da sondaxe. Neste senso, tamén deixamos no lado 

cara ao leste, cara a parede interior da muralla exterior un perfil artificial 

para evitar que o paramento interior da mesma puidera caer sobre a zona 

de escavación, de modo que a zona escavada quedou restrinxida 

aproximadamente a un espazo de 2 x 1,5 metros, suficiente para poder 

valorar o perfil sur asociado a la muralla MIII 

 Se analizamos a secuencia estratigráfica dende o nivel máis 

abaixo cara arriba, en primeiro lugar, sobre a base da rocha se conservan 

os niveis de recheo de construción de area de case un metro de potencia 

asociados a parte máis baixa da muralla antiga MIII.  
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 Estes se corresponden con tres niveis de recheos de construción 

consecutivos. O inferior (2C.15.UE8) se corresponde con un nivel pouco 

potente asentado sobre a rocha de base e asociado a cimentación da 

muralla MIII, neste nivel puidemos recoller dous mostras de cunchas. Por 

riba de este se atopan outros dous niveis de recheo superpostos 

(2C.15.UE7 e 2C.15.UE6). Están compostos por areas de diferentes 

tonalidades que forman dous paquetes distintos, son uniformes e non 

conteñen materiais arqueolóxicos nin pedras. 

 Sobre os niveis anteriores atopamos os restos dun pequeno estrato 

que configura a base do nivel de uso deste espazo como paseo de rolda o 

barbacana. E unha capa (2C.15.UE5) pouco potente con grixo e sen 

pedras composto de area escura. Neste nivel tampouco puidemos atopar 

materiais arqueolóxicos.  

 Por riba desta base atopamos os restos do nivel de uso e abandono 

(2C.15.UE4) que pertence a segunda fase de ocupación da muralla, 

asociado a muralla exterior o MII. Este nivel esta composto por area 

mesturada con carbóns, pequenas manchas de arxila alaranxada e non ten 

pedras. Neste nivel atopamos un par de anacos de cunchas pero ningún 

material arqueolóxico de outra clase. 

 Este nivel de uso se asocia a utilización deste espazo 

entremurallas coma barbacana de xeito que unha persoa puidera vixiar 

cara ao exterior e a vez estar protexida fronte os posibles ataques do 

exterior, non tería ningún outro posible uso. Este feito condiciona o tipo 

de achados que puideramos atopar, que on terían que estar asociados o 

ámbito doméstico. Nembargante, e curioso que non teña aparecido 

ningún tipo de material. 

 Sobre os restos do nivel de uso/abandono do espazo entre 

murallas se localiza outra unidade estratigráfica (2C.15.UE3) que se 

corresponde co nivel máis antigo de abandono sobre os restos xa en 

desuso. E un nivel que buza cara a parte central deixando polo efecto da 

sedimentación un perfil en “U”. 
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Detalle da sondaxe 2A. A dereita perfil norte, esquerda perfil Sur 

 

 Sobre o nivel de abandono máis antigo se superpoñen outros dous 

paquetes de recheos areosos que se corresponden con sucesivas capas de 

abandono que foron sedimentándose. A inferior, 2C.15.UE2 contiña 

cerámica, oso e algunha cuncha en pequenas cantidades. A superior que 

se atopa por baixo do nivel vexetal conten os mesmos tipos de materiais 

revoltos. Esta capa superior 2C.15.UE1, podería conter tamén restos 

procedentes dos traballos de consolidación do século pasado das 

intervencións de Calo Lourido. Estes recheos teñen unha configuración 

máis horizontal produto do abandono do espazo xa en tempos máis 

recentes. 

 Nesta sondaxe puidemos realizar unha columna para mostras dos 

diferentes sedimentos intramuros no perfil sur. Ademais os propios 

investigadores que van a facer as analíticas puideron recoller mostras 

para utilizar diferentes procesos analíticos. 
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 Nestes traballos colaboraron o equipo de Jorge Sanjurjo do 

Instituto de Xeoloxía Isidro Parga Pondal da Coruña e  o grupo de 

Antonio Martín Cortizas do departamento de Edafoloxía da Universidade 

de Santiago, dentro do ámbito xeral da rede "Cambio Ambiental e 

Acción Humana" que se desarrolla na USC baixo coordinación de Marco 

García Quintela. 

 Posteriormente a sondaxe 2 foi cuberto parcialmente respectando 

a cota final do parapeto interior da barbacana. 
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Sondaxe 2C. Zona exterior 

 

 A zona da escavación da sondaxe 2 sita extramuros do poboado, 

ten unhas dimensións de 9 x 4 m, e localizase perpendicular a muralla. 

 Os resultados obtidos son moi similares os da escavación 

realizada non ano 2013, durante a segunda fase de actuación no castro. A 

zona exterior da muralla MII conten unicamente restos do abandono e 

derrube da estrutura pero non puidemos localizar outros elementos o u 

materiais significativos neste sector exterior que nos sirvan para 

caracterizar a ocupación do xacemento. 

 A estratigrafía que amosa a zona exterior da muralla entre as dúas 

praias é moi sinxela. No nivel superior atopamos os restos da capa 

superficial con algunha vexetación e raíces (2C.15.UE1).  

 

 

Vista xeral da sondaxe 2 exterior durante a súa escavación 
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Atopamos baixo o nivel vexetal un nivel de colmatación xeral sobre os 

derrubes produto dunha sedimentación moderna (2C.15.UE2), e por 

baixo unha capa que conten un forte derrube dos paramentos da muralla a 

base de grandes bloques de pedra redondeados que son a materia prima 

con que foi feita a muralla exterior MII (2C.15.UE4).  

 Todos estes niveis están alterados por unha gabia existente o pe 

da muralla paralela a mesma. Esta gabia esta feita durante so antigos 

traballos de restauración realizados en Baroña nos anos 60-80. No seu 

interior atopamos material de construción da muralla, area e recheo de 

colmatación (2C.15.UE3). 

 O derradeiro nivel aséntase directamente sobre a rocha de base 

que serve de cimentación da muralla. É unha capa de area de cor claro 

que buza en sentido da pendente e procede da colmatación do exterior da 

muralla denantes do derrube, durante o abandono do espazo 

(2C.15.UE5). Unha vez escavada esta derradeira capa da estratigrafía 

atopamos sobre a rocha dúas pequenas fosas ovaladas escavadas. Por su 

pequeno tamaño e a súa pouca profundidade non teñen entidade para 

pertencer a algunha estrutura exterior de importancia. 

 

Detalle dos buratos marcados na rocha na sondaxe 2C 
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Vista xeral da zona superior da sondaxe 2C o pé da muralla MII unha 
vez rematados os traballos de escavación. 
 

 Os buratos o fosas teñen pouca potencia e os rebordes marcados 

de xeito que están feitos de forma artificial. Nembargante non atopamos 

ningún recheo asociado o interior dos mesmos xa que estaban cubertos da 

mesma area que se atopa por riba do resto da zona da rocha (ver planta da 

sondaxe), unicamente subliñar a súa aparición como pegada do uso deste 

espazo. 

  Asociados a este nivel apenas atopamos materiais arqueolóxicos. 

Nesta derradeira capa se documentaron unha decena de anacos cerámicos 

pouco significativos. 
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Sondaxe 2B. Interior do poboado 

 

 A sondaxe na zona interior da muralla foi planeado perpendicular 

a muralla e ten unhas dimensións de 4 x 4 m. Os resultados da escavación 

realizada neste sector son soamente parciais xa que como explicamos no 

caso da sondaxe 1 interior, durante os traballos e a vista dos resultados 

decidiuse non continuar as escavacións no sector interior do poboado. Os 

resultados indicaban unha gran profundidade do lenzo interior da muralla 

polo que non tiña sentido intensificar os traballos nesta zona que necesita 

unha intervención específica. Despois de valorar as posibilidades de 

rematar estes traballos e as necesidades de restauración posteriores 

decidimos finalizar a sondaxe nesta zona interior a nivel de derrube unha 

vez que escavamos soamente uns 50-60 cm. 

 

Vista xeral dende o leste do comezo da escavación na sondaxe 2B 

 

 A intervención neste sector interior do poboado tivo que valorar a 

necesidade dunha actuación de maior envergadura, específica para esta 

zona que necesitaba ademais dun tempo de actuación maior.  
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 Na sondaxe 2B, despois da retirada do nivel superficial de terra 

vexetal atopamos unha zona o pe do paramento interior da muralla (MIII) 

os restos do recheo dunha gabia feita durante as escavacións e 

consolidacións do século pasado (2B.15.UE3). Nesta zona paralela a 

muralla atópanse restos do derrube da muralla e terra escura revolta con 

materiais modernos e antigos mesturados. 

 

 

Sondaxe 2B ao interior do poboado. Traballos de escavación dos niveis 
superiores de colmatación 
 

 O resto dos niveis escavados se concentran nunha capa de terra 

escura, areosa e con numerosas pedras grandes e medianas procedentes 

do derrube do paramento interior da muralla. Estas pedras de derrube 

atópanse removidas e alteradas. No sector sur de sondaxe atopamos estas 

pedras colocadas formando un círculo e no interior atopamos restos de 

terra máis escura e carbóns. Neste punto semella que no interior dos 

círculos fixo fogo.  
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 Revisando os datos da escavación de Luengo vemos como existe 

nos seus informes desta zona da escavación interior do poboado as 

mesmas características que temos visto nestas primeiras capas escavadas 

no poboado de Baroña. Luengo atopou unha gabia paralela a muralla 

onde non atopou pedras, e tamén debuxo os restos dos derrubes e entre 

eles algúns aliñacións de pedras formando os círculos de pedra. Por ese 

motivo Luengo non escavo en profundidade esta zona xa que non 

considerou oportuno levantar os círculos de pedra que el considerou 

zonas de actividade metalúrxica. 

 Neste caso temos visto que esta capa non é propiamente unha 

capa con restos da ocupación do asentamento castrexo, este nivel semella 

que é consecuencia dunha alteración moderna posterior ao derrube da 

muralla e abandono (2B.15.UE2) 

 

Sondaxe 2B. A esquerda vese unha da concentracións de pedras de 
forma circular que describiu Luengo 
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Plano das escavacións de Luengo de finais dos anos 60 

 

 Por debaixo dos restos de pedras de derrube recolocadas 

formando un trazado semellante a un círculo que contiña terra queimada 

ao interior, seguramente para realizar fogo (tal e como mencionaba 

Luengo nos seus escritos) continuaba saíndo un gran derrube do 

paramento da muralla disperso por todo o interior do poboado 

(2B.15.UE4).  

 A situación dos derrubes baixo a UE3 nos indica que estes 

círculos son produtos dun nivel moderno de alteración posterior ao 

derrube e tamén nos indica que todos os sedimentos por baixo destes 

niveis están totalmente intactos, aínda sen escavar. 

 Neste espazo atopamos algúns anacos cerámicos de tradición 

indíxena castrexa aínda que pouco significativos xa que non poden 

clasificarse nun período concreto da Idade do Ferro. 
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Vista xeral da sondaxe 2 interior dende a muralla MIII 

 

 Unha vez finalizados os traballos de escavación, e realizados os 

correspondentes debuxos e documentación gráfica procedemos a cubrir 

parcialmente os restos deste corte. A sondaxe 2 quedou finalmente a 

nivel do sector da metade sur para evitar deixar un desnivel maior. 
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SONDAXE 3. 

 

 A sondaxe 3 foi planeada paralela ao corte 2, pero colocada cara 

ao norte noutro extremo da defensa para abarcar outra zona mais da 

muralla denantes da súa restauración. Plantexamos o corte 

lonxitudinalmente e escavamos no sector exterior e nun sector 

entremurallas pero non desenvólvemos a intervención na zona interior do 

poboado por mor da complexidade deste espazo que necesita unha 

actuación de maior envergadura, moi intensa que non podía ser abarcada 

nesta campaña.  

 

Sondaxe 3A. Exterior 

 A escavación na zona exterior da muralla ocupou unha superficie 

de 30 m2. Esta sondaxe atópase xa case no remate norte dos sedimentos 

conservados ao exterior da muralla, pois xa máis cara ao norte estes 

desaparecen e atopamos as rocas e area da praia. Este feito é debido a que 

na parte máis a norte a muralla e os sedimentos derrubáronse cara ao 

exterior e o mar foi levando estes e deixando baleira esta zona preta a 

furna. 

 Os niveis arqueolóxicos reflicten o mesmo tipo de proceso de 

sedimentación que os cortes anteriores escavados ao exterior da muralla. 

Por un lado atopamos un nivel de colmatación sito sobre unha gran capa 

de derrube e por baixo os restos dun pequeno nivel produto do abandono 

do poboado.  

 A estratigrafía que amosa a zona exterior da muralla entre as dúas 

praias é moi sinxela. No nivel superior atopamos os restos da capa 

superficial con algunha vexetación e raíces (3A.15.UE1). Neste nivel non 

atopamos ningún material arqueolóxico. 
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Atopamos baixo o nivel vexetal un nivel de colmatación xeral sobre os 

derrubes produto dunha sedimentación moderna (3A.15.UE2), e por 

baixo unha capa que conten un forte derrube dos paramentos da muralla a 

base de grandes bloques de pedra redondeados que son a materia prima 

con que foi feita a muralla exterior MII (3A.15.UE4). Neste nivel 

atopamos un anaco de cuncha e un de oso mesturado ca derruba. 

 

 

Vista xeral da sondaxe 3 sito ao exterior durante a súa escavación 
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 Nos outros dous cortes realizados ao exterior atopamos os restos 

dunha gabia feita durante so antigos traballos de restauración realizados 

en Baroña nos anos 60-80, pero neste sector a zanxa o pé da muralla non 

aparece. 

 Baixo a capa do derrube atopamos un pequeno nivel de pouca 

potencia de cor pardo que semella produto dunha sedimentación previa 

diferenciado por algunha cuestión imposible de definir (3A.15.UE5). 

Neste nivel non atopamos materiais arqueolóxicos. 

 O derradeiro nivel aséntase directamente sobre a rocha de base 

que serve de cimentación da muralla. É unha capa de area de cor claro 

que buza en sentido da pendente e procede da colmatación do exterior da 

muralla denantes do derrube, durante o abandono do espazo 

(3A.15.UE6). 

 Posteriormente toda esta zona exterior foi escavada en área 

seguindo metodoloxía arqueolóxica guiada polas valoracións previas 

obtidas nas sondaxes. 

 

Sondaxe 3. Entremurallas 

 

 O sector escavado entre as dúas murallas na sondaxe 3 é un 

espazo estreito no que as murallas semellan converxer de xeito pouco 

ortodoxo polo que neste punto se planteou rematar cara o norte os 

traballos nesta campaña xa que o espazo entremurallas quedaba reducido 

a un mínimo calello moi estreito. 

 As dimensións da sondaxe 3 entremurallas son de 3 metros de 

longo por uns 50-60 cms de amplitude, nunha zona onde atopamos un 

requiebro no lenzo exterior da muralla superior que forma unha esquina. 
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Estado previo do sector entre as dúas murallas onde planeamos o corte 3 

 

Neste sector atopamos un proceso diferente tanto no que se refire a 

configuración das murallas como polos niveis de sedimentación internos. 

 Baixo o nivel vexetal que se atopa sobre os restos dos muros 

consolidados nas campañas de Calo Lourido atopamos niveis de recheos 

que pertencen o momento da construción destes elementos defensivos 

neste sector. 

 A estratigrafía atopada durante a escavación arqueolóxica contén 

dous capas principalmente. A capa superior é produto da colmatación 

deste espazo alterado polos traballos de consolidación. Esta capa se 

define como resultado de la sedimentación máis moderna 

(BAR.3.15.UE1) 

 Por baixo deste nivel superior atopamos recheos areosos similares 

aos que aparecen baixo o nivel de uso da barbacana que neste sector non 

se documenta xa que é imposible o paso neste punto tan estreito.  

 A capa de recheos de area se corresponde cunha fase de 

construción neste sector que soamente foi escavada ata a cota final do 

resto do espazo da barbacana (BAR.3.15.UE2) 
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Vista dende o Sur da escavación entre murallas da sondaxe 3 

 

 Os traballos de escavación deixaron ao descuberto un lenzo 

dosado o paramento da muralla antiga que conservaba os restos muro que 

semella estar escalonado polo que puido formar parte dunha escaleira o 

elemento con retranqueos que permitira descender a barbacana. A parte 

superior de este lenzo é a consolidada en época de Calo e levanto o 

paramento en esquina seguindo un dos remates da posible escaleira. 

 O recheo da muralla neste sector a no nivel máis inferior comeza 

a ter gran cantidade de pedra grande produto da construción da muralla 

exterior, desaparecendo aquí  o nivel de uso barbacana como explicamos 

antes. 

 Neste nivel de recheo atopamos unha decena de materiais pouco 

significativos pertencentes a Idade de Ferro así coma un anaco 

indeterminado de cerámica que semella foránea. Tamén atopamos una 

anaco de cuncha e un oso. Durante a limpeza final deste sector atopamos 

un machado de pedra con fío ( aparece debuxado na lámina de materiais) 
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Sondaxe 3B. Interior do poboado 

 

 Esta zona da sondaxe se localiza ao interior do poboado, e da 

mesma maneira que nas outras dúas sondaxes que planeamos ao interior 

so intervimos escavando un primeiro nivel de terra de colmatación por 

baixo do superficial.  

 Durante os traballos decidiuse valorar a necesidade de realizar 

nesta zona interior unha intervención específica que aporte información 

desta zona ao interior da muralla e polo tanto non continuamos ca 

escavación ao interior aínda que rexistramos aquí os resultados dos 

traballos iniciados. 

 

Vista xeral dende o sur da zona interior do poboado na sondaxe 3B 

 

 Neste sector a complicación e maior si cabe por mor da existencia 

das escaleiras de subida cara ao seguinte recinto do poboado que 

necesitarían solucións tanto de escavación coma de restauración para o 

resultado final deste sector. 
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 Respecto aos niveis escavados, so podemos dicir que baixo o 

primeira capa de colmatación máis moderna, sobre os restos que deixou 

Luengo despois da escavación deste sector baixamos unha pequena capa. 

Neste nivel (BAR.3B.15.UE2) aparecen restos de cinzas e terra negra que 

reflictan o uso desta zona para facer fogo. Este nivel semella un nivel 

alterado en época moderna aínda que contén materiais arqueolóxicos de 

la época do poboado, feitos a torno lento dispersos pola capa. 

 Os materiais son unicamente dos anacos que atopamos entre os 

restos de derrube e a terra negra. Tamén se documento un anaco de 

cuncha e unha ferramenta lítica utilizada como alisador con pegadas de 

uso. 

 

Detalle dos restos do derrube atopados na escavación da sondaxe 3  
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SONDAXE 4. 

 

 Unha das melloras que contemplou esta proposta de actuación foi 

a ampliación da zona de intervención cara ao norte, en concreto a 

escavación dunha zona sita por riba dos restos da muralla exterior ao 

Norte, preto da furna. A zona inferior do sector máis ao Norte foi 

totalmente arrasada e restaurada por completo nos anos 60. Planeamos  a 

escavación dunha sondaxe que tiña unhas dimensións de 16 m2. 

 Neste sector existen restos dalgúns paramentos e muros que 

semellan atoparse moi derruídos e mal conservados por mor da forte 

pendente. A priori pensabamos que a escavación podería facilitar a 

definición do desenrolo da muralla interior nesta zona . 

 

Zona de intervención dende o norte denantes de comezar os traballos. 

 

A actuación nesta zona confirmou aquí a muralla foi obxecto de traballos 

de restauración que alteraron completamente os muros orixinais, ben 

porque estes xa estiveran perdidos polos procesos erosivos o ben porque 

non atoparon as estruturas orixinais previamente denantes de restaurar. 

Non existían referencias antigas para este sector. 
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 Planteamos a sondaxe nunha zona que presenta dous niveis, sitos 

a distintas cotas. Están definidas por unha serie de tramos de muros que 

continúan o lenzo interior da muralla aínda que non reflicten as mesmas 

características non seus paramentos. Tanto o muro superior coma o 

intermedio están colocados sobre recheos que poden ser da época da 

consolidación antiga 

 

 

Vista xeral dende o norte da zona escavada na sondaxe 4 

 

 A escavación do sector permitiu documentar unha serie de niveis 

todos eles asociados a arrastres da ladeira e sedimentos de construción 

que confirman que todos os muros da parte baixa foron levantados 

durante as labores de consolidación do século pasado.  Non atopamos 

ningún elemento murario o nivel arqueolóxico que sexa orixinal xa que 

todo se levanta sobre recheos nunha zona erosionada que semella perdeu 

xa de antigo os niveis arqueolóxicos orixinais. 
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Na zona superior atópase parcialmente máis horizontal, delimitada por 

dous muros paralelos, conservando ao superior unha entrada o acceso que 

separa un muro cara ao sur que se atopa construído sobre unha capa de 

recheo e un muro ao norte que conserva maior potencia e continua en 

profundidade. A diferenza de construción dos muros a ambos lados da 

porta fai pensar nunha zona reconstruída seguindo aliñacións de muro 

intermitentes.  

 Baixo o nivel xeral de terra vexetal e da colmatación superior 

máis moderna (BAR.4.Ue1), cara ao sur atopamos restos dun nivel de 

arxila alaranxada asociada ao muro sur que podería ser un resto dun 

posible pavimento pero este nivel non é continuo (BAR.4.Ue2), pérdese 

cara o muro inferior de xeito que non se asocia o mesmo. Este feito pode 

interpretarse a causa da perda deste muro que perdeuse cara ladeira 

abaixo pola erosión e foi despois reconstruído sobre recheos modernos. 

 

Detalle da situación estratigráfica das estruturas murarias superiores 
sobre diferentes capas e a distintas cotas 
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 Debaixo do posible resto do pavimento atopamos unha capa 

pouco potente de terra escura, pero de novo non é unha capa continua, 

pérdese cara ao leste e cara ao norte (BAR.4.UE3). A súa disposición fala 

tamén da alteración nesta zona dos niveis orixinais e a reconstrución 

parcial o total deste área xa que por exemplo non se asocia o muro 

superior que nesta zona sur atópase sen cimentación a esta cota. 

 Baixo os sedimentos atopamos un nivel de area clara mesturada 

con pedra irregular e grixo (BAR.4.UE4) que semella un recheo de 

construción o reconstrución asociado aos restos do muro oeste que 

aparece na esquina NW  da parte superior da sondaxe 4. 

 

 Na zona inferior os resultados da escavación son parecidos xa que 

tanto os muros como a estratigrafía reflictan unha zona removida e 

alterada produto dunha reconstrución. 

 

Vista xeral da zona inferior da sondaxe 4 o comezo da escavación 

 

 Baixo o nivel vexetal superficial atopamos unha capa de 

colmatación composta de terra areosa clara, que procede da 

sedimentación moderna da zona da ladeira (BAR.4.Ue5).  
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Baixo esta capa superior atopamos restos de tres niveis de terras de 

recheo diferentes todas elas cortadas pola construción dos muros que no 

son os orixinais. A capa BAR.4.Ue6 se asocia a reconstrución do muro 

exterior e se asocia o nivel de recheo máis moderno composto por area da 

praia.  

 Os niveis BAR.4.Ue7 e BAR.4.Ue8 se superpoñen baixo a 

cimentación do muro sito na metade da sondaxe. Son niveis de recheo, a 

UE8 é o interior e conserva restos de pedras irregulares  que afloran por 

baixo do muro reconstruído. 

 

 

Detalle das estruturas superpostas sobre derrubes, e sedimentos que 
reflicten unha construción improvisada sobre restos alterados. 
 

 O feito de atoparnos cunha zona totalmente reconstruída nos 

indica que toda a zona foi arrasada e posteriormente sobre ela, 

levantáronse os muros que vense hoxe en dia. 
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 A solución neste caso para este sector a planear nun futuro é a 

escavación máis intensa de todo esta parte norte do recinto superior de 

habitación do castro para proporcionar unha solución definitiva e estable 

a toda esta ladeira. 

 Non se atoparon materiais arqueolóxicos a excepción dos que 

proceden dos arrastres da ladeira. Os elementos estruturais non foron 

restaurados neste sector xa que foron construídos durante a restauración 

antiga. 

 

 

Vista xeral dende o norte dos restos escavados na sondaxe 4 unha vez 
rematados os traballos de escavación. 
 

 Unha vez finalizada a escavación continuamos na parte inferior ca 

reconstrución da coraza sobre a muralla antiga. O nivel inferior da 

sondaxe actualmente aparece recheo co mesmo tratamento que o resto da 

muralla. 
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Outubro 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.
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SONDAXE 5 e 6. 

 Estes sondaxes realizáronse no sector sito entre as dúas murallas, 

entre o paramento interior da barbacana e o lenzo exterior da muralla do 

primeiro momento de ocupación (MIII) abarcando os espazos entre a 

sondaxe 1 e 2 e a sondaxe 2 e 3. 

 

Vista xeral dende o norte das sondaxes, 2, 5 e 1 sitos na barbacana 

 

 A sondaxe 5 comprende o sector entre murallas que vai dende a 

sondaxe 1 ata o sondaxe 2, cunha superficie de case 16 m2. Escavouse 

con metodoloxía arqueolóxica deixando en principio dous testigos entre 

os cortes que nun momento posterior se escavaron para deixar un paso 

lineal aperto na zona da barbacana.  
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    Vista xeral dende o norte da sondaxe 6 ao norte da sondaxe 2 

 

 A sondaxe 6 comprende tamén o sector entre murallas e define 

unha superficie que vai dende o norte da sondaxe 2 ata o sur da sondaxe 

3, comprende 19 m2, e da mesma forma que na sondaxe anterior 

deixáronse dous testigos entre os diferentes sectores que finalmente foron 

retirados para deixar esta zona da barbacana completamente practicable. 

 A descrición realizase ao mesmo tempo xa que as unidades 

estratigráficas documentadas son iguais en ambos as dúas sondaxes 

formando parte da mesma secuencia estratigráfica.Nestes espazos 

escavados entre a primeira e segunda muralla os niveis arqueolóxicos 

documentados son moi similares, aínda que cara ao corte 3 van 

transformándose pouco a pouco o mesmo que a construción da muralla. 
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 Atopamos baixo a capa superficial varios niveis de colmatación 

que se producen de forma posterior ao abandono das estruturas. O mais 

moderno (UE1) atópase na estratigrafía na zona superior baixo o nivel 

vexetal, e por baixo atópase a UE2 que conten colmatacións areosas en 

tongadas que cobren todo o sector entre as dúas murallas. Nestes niveis 

non atopamos materiais arqueolóxicos. 

 

Detalle da zona sur da sondaxe 5 onde vese o  roto no lenzo exterior 

 

 Nun punto da muralla neste sector atopamos un roto no lenzo 

exterior da muralla MIII, onde faltan as pedras e existe un roto ou fosa 

que temos definido como  unha unidade específica BAR.5.15.UE2a 

 Por baixo dos niveis de colmatación atopamos un estrato con 

resto do derradeiro momento de abandono do poboado (UE3), onde 

atopamos escasos anacos de materiais cerámicos. –este nivel se localiza 

sobre os restos do primeiro nivel de abandono e uso deste espazo que se 

desenvolve o longo das sondaxes. O nivel ten materia orgánica que 

conten os restos do nivel de uso deste espazo de barbacana no segundo 

momento de ocupación.  
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Vista xeral da zona escavada unha vez finalizada a escavación dos 
recheos interiores entre as dúas murallas 
 

 Por baixo deste nivel de uso atópase o nivel de base do nivel de 

uso e os niveis de construción a base de recheos de área pero non son 

escavados xa que deixamos a cota para o uso de paso deste espazo neste 

nivel. 

 Cara ao corte 3 e a medida que vaise estreitando a barbacana os 

niveis estratigráficos desaparecen e se converte nun ripio de pedra grande 

que rechea a cara interior da muralla externa. 

 

 No referente aos materiais temos que dicir que non atopamos 

moitos restos arqueolóxicos e estes foron pouco significativos. Nesta 

conxunta subliñar que aparecen algún restos óseos e algunha cuncha 

aínda que poderían formar parte dos recheos e non procederían da 

actividades do interior do poboado. 
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 Na sondaxe 6, sito máis ao norte englobamos un sector sito ao 

interior da muralla superior MIII. Este sector foi definido durante a 

escavación coma sector 7 nembargante e debido a inexistencia de 

materiais no seu escavación o describimos dentro do apartado da sondaxe 

6. Esta zona de escavación se realizou no tramo final da intervención de 

cara a solucionar o problema de interpretación respecto ao paramento da 

primeira muralla no sector norte. 

 

A dereita pequeno sector entre dos paramentos da muralla superior MIII 
sobre o sector de escavación 6 
 

 Foi necesario desmontar parte da restauración realizada en este 

tramo de muralla por Calo para escavar un estreito pasillo entre esta 

muralla e outra que atopamos cara máis ao interior. Os traballos 

pretendían para confirmar si esta tiña ou non cara interior. 

 Os resultados da intervención neste sector puxeron o descuberto 

un muro con dúas caras, unha interior e outra exterior polo que 

procedemos polo de agora a deixar o remate do lado norte sen consolidar 

polo de agora agás unha leve consolidación da cabeceira dos muros. 
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A dereita vese o espazo escavado entre os dous lenzos da muralla MIII 
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Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.
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SONDAXE 7 

 Esta sondaxe realizouse no entorno da sondaxe 1 aínda que na 

parte superior da muralla, no lenzo interno. 

 Durante os traballos de limpeza e escavación da sondaxe 1 

descubrimos o lenzo da cara interna da muralla que ia asociado nun 

punto cun murete de maior altura paralelo a mesmo nun espazo duns 5 

m2. A limpeza deste sector deixo ao descuberto dúas pedras redondeadas 

con pegadas de uso que semellaban ser un chanzo.  

 A escavación deste tramo deu como resultado a descuberta de 

dous tramos de escaleiras en “V” que permiten o acceso a parte superior 

da primeira muralla. Este achado foi moi importante de cara a coñecer a 

as características da primeira muralla, a súa altura e a súa configuración. 
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 O murete paralelo a muralla resultou ser un pequeno parapeto 

asociado a esta construción e ao nivel do paso de rolda da parte superior 

desta muralla que tería unha zona superior cun parapeto exterior para a 

protección do paso.  

  

 

Vista do sector 7 de actuación no entorno das escaleiras interiores. 
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BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015
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INTERRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA XERAL

SUPERFICIAL

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

CASTRO DE BAROÑA
Memoria de acondicionamento e consolidación arqueolóxica para a Posta en Valor do  CASTRO DE BAROÑA A Coruña   2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra
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DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1A/1B/1/5/2A/6/3

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1A/1B/1/5/2A/6/3

Trátase do nivel superficial que cubre as sondaxes 1, 2 e 3 do interior do poboado. A capa está
composta por terra escura con raíces e algunha pedra pequena.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel superficial.
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DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

11/5/2A/6/3

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1/2A/3/5/6

Nivel que se extende por todos os cortes en todo interior entre murallas. Trátase dunha capa
composta por terra areenta algo orgánica de cor marrón con pouco de cascallo en algunhas zonas.

Solta- raíces Areenta Marrón Cascallo Grano fino

Nivel onde se recolle escaso material arqueolóxico. Rexístranse menos de vinte fragmentos
cerámicos dos cales so se seleccionan dúas pezas decoradas, unha delas con espatulados e
estampillados. Recóllese no corte 2A un fragmento sin forma de ánfora e fragmentos pequenos de
ósos e mostras de cunchas.

Nivel de colmatación moderna.
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BAR.1.15.21

BAR.5.15.2

BAR.5.15.3

BAR.2A.15.2

BAR.5.15.2
BAR.2A.15.2
BAR.2A.15.3

BAR.2A.15.3

BAR.6.15.2

BAR.3.15.2

BAR.6.15.2
BAR.3.15.2

X

X
X XX

BAR.T6/3.15.1

BAR.T6/3.15.1

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1A/1B/1/5/2A/6/3

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1/2A/5/6

Sedimentación bastante orgánica composta por terra marrón areenta, fina e solta e con algo de
cascallo. Nivel onde aparecen mostras compactas de area queimada.

Solta Areenta Marrón Algo de cascallo Grano fino

Nivel onde se rexistra algo máis de material arqueolóxico. En canto á cerámica son pequenos
fragmentos que non chegan a dar forma. Destacar un borde saínte con inflexión interior decorado
na parte exterior cunha liña de mamelóns.Tamén se documenta un fragmento informe de ánfora, no
corte 2Ae varias escouras de ferro.
En canto o material orgánico se recollen mostras de ósos e cunchas de caracolas, ameixas ou lapas.

Nivel de colmatacións.
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BAR.1.15.22

BAR.1.15.7
BAR.1.15.4

BAR.1.15.4

BAR.1.15.9

BAR.1.15.7

BAR.1.15.9

BAR.1.15.22

BAR.2A.15.4

BAR.2A.15.5

BAR.2A.15.6

BAR.2A.15.4
BAR.2A.15.5
BAR.2A.15.6

BAR.5.15.4

BAR.5.15.6

BAR.6.15.3

BAR.5.15.4
BAR.5.15.6
BAR.6.15.3

X X
X X X

X X X
X
X

X X

X

X

BAR.T6/3.15.2

BAR.T6/3.15.2

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1B

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1B: UE2

Nivel de recheo composto por terra de cor parda escura de grano medio e moito cascallo.

Solta Areenta Parda Cascallo Grano medio

Non se documentou material algún.

Nivel de recheo alterado polas consolidacións antigas.
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BAR.1B.15.2

BAR.1B.15.2
SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1A: UE2

Trátase do nivel de revolto composto por unha capa areenta clara, solta e fina con pedras de mediano
tamaño.

Solta Areenta Clara Mediana Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de recheo orixinal da parte interna da muralla.
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BAR.1A.15.2

BAR.1A.15.2
SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1A/ 1

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1A/ 1

Trátase do nivel que se corresponde cunha capa de terra areenta e amarelenta no que aparecen
plásticos que non se recollen.

Algo compacta Areenta Amarelenta Mediana Grano fino

Nivel onde se recolle escaso material arqueolóxico. Apenas se documentan sete fragmentos
cerámicos e unha cuncha de ameixa.

Recheo da fosa do lenzo exterior da muralla.
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BAR.1.15.13

BAR.1.15.11
BAR.1A.15.3

BAR.1A.15.3

BAR.1.15.12

BAR.1.15.11

BAR.1.15.12

BAR.1.15.13

BAR.1.15.15

BAR.1.15.15

X X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

5

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

5 UE:2a

Nivel que se corresponde coa fosa que rompe o lenzo da muralla á altura do corte 5. Capa composta
por terra areenta de cor pardo con restos de pedras de gran tamaño provintes da muralla.

Solta Areenta Parda Grande Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de recheo da fosa que rompe MIII.
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SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1/ 5/ 2A/ 6

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1/ 5/ 2A/ 6

Trátase dunha capa composta por area de cor parda e solta de gran medio con algo de pedra pequena
sen apenas materiais.

Solta Areenta Parda Mediana Grano medio

Nivel onde o material concéntrase no corte 6, ao final da ronda da muralla. Rexístranse case cen
fragmentos cerámicos dos cales so se seleccionan unhas quince pezas das cales detacar as
decoradas con incisións oblícuas ou en formas de “X”. Documéntanse ademais de dous fragmentos
informe de ánfora e varios anacos de cerámica de importación indeterminados.
Se recollen mostras de óseas e de malacofauna.

Nivel de abandono do poboado.
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BAR.5.15.9

BAR.2A.15.7
BAR.1.15.24

BAR.1.15.24

BAR.5.15.5

BAR.2A.15.7

BAR.5.15.5

BAR.5.15.9

BAR.6.15.4

BAR.6.15.4
BAR.6.15.5

BAR.6.15.5

X
X
X

X
X

X
X

BAR.T6/3.15.2

BAR.T6/3.15.3 X X X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1: UE4

Trátase dunha capa de terra escura case negruzca con restos de carbonciños pequenos que no se
recollen.

Solta Areenta Negra Escasa Grano Fino

Neste nivel documéntase bastante maaterial cerámico en relación con outras capas. Principalmente
son fragmentos informes de cerámica ainda que tamén contamos con pezas decoradas con
estampillados de ondas e incisións e principalmente con fragmentos de bordes saintes de diferentes
olas. Se recolle tamén varias mostras óseas e de malacofauna xunto cunha de area queimada.
Destacar entre todo o material rexistrado un asta de cervo serrada.

Nivel con restos do abandono da ronda.
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BAR.1.15.14

BAR.1.15.8
BAR.1.15.5

BAR.1.15.5

BAR.1.15.10

BAR.1.15.8

BAR.1.15.10

BAR.1.15.14

BAR.1.15.16

BAR.1.15.16

BAR.1.15.18

BAR.1.15.18

X

BAR.1.15.23

BAR.1.15.25

BAR.1.15.23
BAR.1.15.25

X
X X
X X X

X X

X X X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1/ 5/ 2A/ 6

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1/ 5/ 2A/ 6

Trátase dunha capa composta por area de gran medio, de cor parda escura e algo avermellada con
manchas de carbón. Presenta restos de pedra desfeita.

Solta Areenta Parda-avermellada Escasa Grano medio

Neste nivel a maioría do material rexístrase ao final da ronda da muralla, corte 6.
Documéntase material cerámico que non chega a dar forma pero salienta un borde saínte dunha ola
,que ten continuación ata o colo, que está decorada con retícula bruñida e estampillados de ondas.
Ademais se recolle un fragmento de cerámica de importación e varias mostras de terras, óseas e de
malacofauna.

Restos do nivel de uso/fase do primeiro abandono.
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BAR.2A.15.8

BAR.5.15.7
BAR.1.15.19

BAR.1.15.19

BAR.5.15.8

BAR.5.15.7

BAR.5.15.8

BAR.2A.15.8

BAR.2A.15.9

BAR.2A.15.9
BAR.6.15.6

BAR.6.15.6

X
X

X X X

BAR.T6/3.15.4

BAR.T6/3.15.4 X X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2A-UE5

Trátase dunha capa composta por area de gran medio, de cor parda escura e algo avermellada con
manchas de carbón. Presenta restos de pedra desfeita.

Solta Areenta Parda-avermellada Escasa Grano medio

Nivel onde tan so se recolle unha mostra de terra

Base do nivel de uso da barbacana ou ronda
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BAR.2A.15.11
BAR.2A.15.10

BAR.2A.15.10

BAR.2A.15.11

X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2A/ 3

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2A/ 3

Capa de terra parda escura areenta con algo de pedragullo na que non se rexistra material tan só se
recolle unha mostra de terra.

Solta Areenta Parda Mediana Grano medio

Nivel onde se recolle escaso marterial arqueolóxico. Rexístranse oito fragmentos cerámicos que
non chegan a dar forma, so se selecciona un borde saínte. Tamén se documenta un fragmento
informe de cerámica de importación de cor avermellado e varias mostras óseas e de malacofauna.

Recheo superior baixo o nivel de uso da barbacana o ronda
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BAR.2A.15.13
BAR.2A.15.12

BAR.2A.15.12

BAR.2A.15.13

X

BAR.3.15.3

BAR.3.15.4

BAR.3.15.3
BAR.3.15.4 X X X

X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2A: UE7

Capa de terra areenta de cor parda, con cascallo, fina e solta onde non aparece material arqueolóxico.
Continúan a sair novos escalóns da primeira muralla.

Solta Areenta Parda Cascallo Grano medio

Nivel onde non se documenta material arqueolóxico algún.

Recheos intermedios do nivel de construción.
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BAR.2A.15.15
BAR.2A.15.14

BAR.2A.15.14

BAR.2A.15.15

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2A: UE8

Capa fina de grijo onde aparece o último escalón da primeira muralla, moito máis potente e realizado
con pedras de maiores dimensións.Ao baixar esta capa sae xa a rocha

Solta Areenta Parda-gris Grijo Grano medio

Nivel onde so se recolle unha mostra de cuchas de caracolas, mexilóns e lapas.

Restos de nivel de construción sobre a rocha.
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BAR.2A.15.17
BAR.2A.15.16

BAR.2A.15.16

BAR.2A.15.17

X
X

SUPERFICIAL

BAR.1.15.UE1

BAR.1.15.UE2

BAR.1.15.UE3

BAR.1.15.UE4

BAR.1.15.UE5

BAR.1.15.UE6

BAR.2A.15.UE1

BAR.2A.15.UE2

BAR.2A.15.UE3

BAR.2A.15.UE4

BAR.2A.15.UE6

BAR.2A.15.UE7

BAR.2A.15.UE8

BAR.5.15.UE1

BAR.5.15.UE2a

BAR.5.15.UE3

BAR.5.15.UE4

BAR.5.15.UE2

BAR.6.15.UE1

BAR.6.15.UE2

BAR.6.15.UE3

BAR.6.15.UE4

BAR.3.15.UE1

BAR.3.15.UE2

BAR.1A.15.UE3

BAR.1A.15.UE2

BAR.1A.15.UE1

MuroBAR.1B.15.UE2

BAR.1B.15.UE1

CORTE 1B CORTE 1A CORTE 1 CORTE 5 CORTE 2A CORTE 6 CORTE 3

BAR.2A.15.UE5

T6/3.UE1

T6/3UE2

T6/3.UE3

T6/3.UE4

T6/3



INTERRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA XERAL

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

CASTRO DE BAROÑA
Memoria de acondicionamento e consolidación arqueolóxica para a Posta en Valor do  CASTRO DE BAROÑA A Coruña   2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra

EXTERIOR DO POBOADO

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6

Nivel Vexetal

Fosa realizada en intervencións antigas con recheos modernos.

Nivel de colmatación sobre a derruba.

Nivel de derrubamento provinte da muralla.

Nivel de colmatación  asociado ao nivel de abandono da muralla

Nivel de colmatación asociado á primeira fase de abandono da muralla MII



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2C/3A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2C/3A

Nivel que se corresponde co nivel vexetal das sondaxes 2 e 3 localizados no exterior do castro e
pagados ao carón da muralla.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel superficial das sondaxes.
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BAR.2C.15.1

BAR.3A.15.1

BAR.3A.15.1
BAR.2C.15.1

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2C/3A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2C/3A

Nivel de terra areenta pouco homoxénea sen apenas presencia de pedras e que é máis potente na
sondaxe 3.

Solta Areenta Parda Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de colmatación sobre a derruba.
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BAR.2C.15.2

BAR.3A.15.2

BAR.3A.15.2
BAR.2C.15.2

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2C

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2C

Fosa realizada en intervencións anteriores ao carón da muralla. Nivel composto por terra parda
escura con presencia dalgunha pedra.

Solta Areenta Parda Escasa Grano fino

Nivel onde se recollen seis fragmentos informes de cerámica.

Fosa realizada en intervencións antigas con recheos modernos.
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BAR.2C.15.5

BAR.2C.15.5 X

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2C/3A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2C/3A

Nivel de area gris escura moi homoxénea e pedras grandes do derrubamento da parte superior da
muralla.

Solta Areenta Gris Derruba Grano fino

Nivel onde see recollen unha mostra de cunchas e ósos.

Nivel de derrubamento provinte da muralla.
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BAR.2C.15.3

BAR.2C.15.3

BAR.3A.15.3

BAR.3A.15.3 X

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

3A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

3A

Nivel baixo a derruba composto por area clara, fina e solta onde se recolle unha mostra de terras.

Solta Areenta Clara Escasa Grano fino

Non se documentpu material arqueolóxico algún.

Nivel de colmatación asociado ao nivel de abandono da muralla.
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BAR.3A.15.4

BAR.3A.15.4 X

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2C/ 3A

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

3A

Nivel duns 60 cm. ao carón da muralla. Capa bastante potente composta de area clara de praia que se
corresponde do nivel asociado á construción da muralla.

Solta Areenta Parda Escasa Grano fino

Nivel onde tan so se recolle unha mostra de terras.

Nivel de comatación asociado á primeiro fase de abandono da muralla MII.
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BAR.3A.15.5

BAR.3A.15.5

Superficial.UE1

BAR.2C.15.UE3

BAR.2C.15.UE2

BAR.2C.15.UE4

BAR.2C.15.UE5

BAR.3A.15.UE2

BAR.3A.15.UE4

BAR.3A.15.UE5

BAR.3A.15.UE6

BAR.2C.15.4

BAR.2C.15.4 X



INTERRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA XERAL

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

CASTRO DE BAROÑA
Memoria de acondicionamento e consolidación arqueolóxica para a Posta en Valor do  CASTRO DE BAROÑA A Coruña   2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra

INTERIOR DO POBOADO

Nivel Vexetal

Nivel de colmatación de intervencións anteriores..

Nivel de recheosde intervencións anteriores.

Colmatación alterada con restos de derruba.

Fosa realizada en intervencións antigas paralela á muralla.

Nivel de derrubamento alterado.

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1C/ 2B/ 3B

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1C/ 2B /3B

Trátase do nivel superficial que cubre as sondaxes 1, 2 e 3 do interior do poboado. A capa está
composta por terra escura con raíces e algunha pedra pequena.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel superficial.
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BAR.3B.15.0
BAR.2B.15.1
BAR.1C.15.1

BAR.3B.15.0

BAR.2B.15.1

BAR.1C.15.1

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1C

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1C

Trátase dunha capa de terra moi escura e orgánica onde sae algunha pedra pequena e sen material.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de colmatación moderno sobre intervencións anteriores.
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BAR.1C.15.2

BAR.1C.15.2

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

1C

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

1C

Trátase do nivel superficial que cubre as sondaxes 1, 2 e 3 do interior do poboado. A capa está
composta por terra escura con raíces e algunha pedra pequena.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Capa onde se recolle bastante cerámica, da cal so se seleccionan catro fragmentos, e unha fusaiola
discoidal.

Nivel de recheosde intervencións arqueolóxicas anteriores.
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BAR.1C.15.3

BAR.1C.15.3

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3

X X



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

ESTRATO

2B/ 3B

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

INTERPRETACIÓN

2B /3B

Trátase do nivel composto por area parda escura solta e fina con algunha pedra de derruba, son
pedras soltas e movidas asociadas a este nivel alterado. Tanto no corte 2B como no 3C aparecen nesta
capa unhas manchas negras en forma de círculo que posiblemente se traten de antigas fogueiras
feitas en actuacións antigas.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Neste nivel se recollen principalmente no corte dous onde se documentan case trinta fragmentos
cerámicos, unha fusaiola, un pequeno alisador de cuarcita e unha peza de ferro indeterminada.

Colmatación alterada con restos de derruba.
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BAR.3B.15.1

BAR.2B.15.4

BAR.2B.15.2

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3

Nº de Inventario Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

BAR.2B.15.2

BAR.3C.15.1
BAR.2B.15.4 X X X X



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2B

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Vidro Bronce Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2B

Capa de area fina parda avermellada que non se extende por todo o corte senón que fai unha franxa
paralela á muralla.

Solta Areenta Parda-avermellada Mediana Grano fino

Non se documentou material algún.

Fosa realizada en intervencións antigas paralela á muralla.
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BAR.2B.15.3

BAR.2B.15.3

Lítico Ferro

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

2B

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Vidro Bronce Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

2B

Nivel de derrubamento composto por pedras grandes e cascallo alterado

Solta Areenta Parda-avermellada Mediana Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de derrubamento alterado.
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BAR.2B.15.5

BAR.2B.15.3

Lítico Ferro

BAR.1C.15.UE1

BAR.1C.15.UE2

BAR.2B.15.UE1

BAR.2B.15.UE2

BAR.2B.15.UE3

BAR.3B.15.UE1

BAR.3B.15.UE2

BAR.2B.15.UE4

BAR.1C.15.UE3



INTERRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA XERAL

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

CASTRO DE BAROÑA
Memoria de acondicionamento e consolidación arqueolóxica para a Posta en Valor do  CASTRO DE BAROÑA A Coruña   2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra

CORTE 4

BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6

BAR.4.Ue1: Nivel Vexetal e colmatación

Ue2:

Ue3:

Ue4:

Ue5:

Ue6:

Ue7:

Ue8:

BAR.4. Restos do posible pavimento.

BAR.4. Nivel escuro baixo o posible  pavimento.

BAR.4. Nivel asociado aos restos do muro oeste que aparece na esquina NW do corte. Nivel de colmatación.

BAR.4. Nivel de colmatación composto polos arrastres da ladeira.

BAR.4. Nivel de recheos localizado na parte de maior pendente do corte. Nivel alterado das actuación de restauración antigas.

BAR.4. Niveis de recheos modernos.

BAR.4. Niveis de recheos asociados ao nivel da reconstrución da muralla.



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 1

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:1

No sector C4 está formulado para tentar definir o final da cara interna da muralla. A habitación que
queda ao oeste no se escava, retirouse o superficial para poder ver os muros e na parte máis alta preto
do que é un umbral apareceu unha mancha anaranxada de arxila que parecen os restos dun
pavimento. Faise un perfil W-Lpara regulizar no que se ven tres niveles.

Solta- raíces Areenta Escuro Escasa Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel vexetal sen pedras.
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BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 2

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:2

Nivel que aparece unha vez retirada a capa vexetal. Trátase dun niveliño anaranxado arxiloso que
semella tratarse dos restos dun pavimento.

Solta Poenta Anaranxada Grano fino

Non se documentou material algún.

Restos do posible pavimento.
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BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 3

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:3

Nivel escuro case negro que vai debaixo do pavimento e dos muros do oeste.

Solta Poenta Escura Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel escuro baixo o posible pavimento.
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BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 4

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:4

Nivel de pedragullo claro con pedra pequena e mediana que é o que queda á vista no sector oeste do
corte 4.

Solta Poenta Escura Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel asociado aos restos do muro oeste que aparece na esquina NW do corte. Nivel de colmatación.
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BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 5

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:5

Capa localizada nu sector afectado pola erosión da ladeira o que dá unha configuración escalonada
do terreo. Nivel de colmatación sen pedras de derrubamento. Na parte oeste ( que ven das escaleiras)
queda colgado polo que non se baixa máis .Amuralla parece que continúa.

Solta Areenta Escura Grano fino

Nivel onde se recollen varios fragmentos cerámicos, no que destaca un borde saínte con colo
decorado con espatulado, e un fragmento informe de ánfora.

Nivel de colmatación composto polos arrastres da ladeira.
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BAR.4.15.1

Escasa

BAR.4.15.1 X X

BAR.4.15.2

BAR.4.15.2 X

BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 6

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:6

Nivel de recheo composto por area moi fina e solta, localizada na parte máis ao leste do corte, e sen
apenas pedras.

Solta Fina Clara Grano fino

Non se documentou material algún.

Nivel de recheos localizado na parte de maior pendente do corte. Nivel alterado das actuación de
restauración antigas.
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BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4

BAR.4.15.6

BAR.4.15.6

Escasa

BAR.4.15.UE6



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 7

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:7

Nivel composto por terra marrón escura, areenta con pouca pedra, misturada con manchas de area e
outras máis escuras.
Aparece unha fiada de muro de grandes pedras, baixo o perfil que continúa. O muro do lado sur
queda colgado polo que semella non ser orixinal ou dunha segunda fase.

Solta Fina Clara Grano fino

Nivel onde se reistran tres fragmentos informes moi pequenos e rodados. Tamén se documenta
algún fragmento de vidro moderno que non se recolle.

Niveis de recheos modernos.
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BAR.4.15.3

BAR.4.15.3

Escasa

BAR.4.15.UE1

Muro

BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6

BAR.4.15.4

BAR.4.15.4 X



DEFINICION

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DE SEDIMENTACION
Números de inventario pertencentes á UE

Nº de Inventario

ESTRATO

4: UE 8

Unidade Estratigáfica

MATERIAIS

Compactación Textura Tonalidade Litoloxía Granulometría

Cerámicos Outras P.C. Lítico Vidro Bronce Ferro Orgánicos M. Constr. Outros.

INTERPRETACIÓN

4 UE:8

Nivel composto por unha capa areenta con algunha pedra pequena amorfa e pedragullo grande. ë
unha bolsadaque vai por debaixo do muro reconstruido e tamén por debaixo da fiadade bolos que
apareceu no nivel anterior.

Solta Fina Clara Grano fino

Nivel onde tan só se rexistra un fragmento informe de cerámica.

Niveis de recheos asociados ao nivel da reconstrución da muralla.
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BAR.4.15.5

BAR.4.15.5

Escasa

BAR.4.15.UE1

Muro
BAR.4.15.UE5

BAR.4.15.UE7

BAR.4.15.UE8

BAR.4.15.UE2

BAR.4.15.UE3

BAR.4.15.UE4
BAR.4.15.UE6

X
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12
SONDAXE 1- Perfil Sur
BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra Plano Nº

10

89 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

9

8

7

1B

0

1m.

1m.0

A- -B
0

1

2

3

46

BAR.1.Ue1: Nivel de colmatación moderna
BAR.1. Nivel de colmataciónsUe2:
BAR.1. Nivel de abandono do poboadoUe3:

BAR.1. Nivel de abandono da rondaUe4:

BAR.1. Restos do nivel  de uso/ 1º abandonoUe6:

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  S1

N

A- -B

SONDAXE 1- Perfil Sur

i l l

BAR.1.Ue0: Nivel superficial

M II

M III

Rocha



6

7

8

9

10

11

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

09
SONDAXE 2- Perfil Sur
BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra Plano Nº
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0

1m.

2m.0

Sondaxe 2C

N

-F

BAR.2C.Ue1: Nivel Vexetal
BAR.2C.Ue2: Nivel de colmatación sobre a derruba
BAR.2C. Fosa realizada en intervencións antigas

con recheos modernos.

Ue3:

BAR.2C.Ue4: Nivel de derrubamento da muralla

BAR.2C. Nivel de colmatación  asociado ao nivel de abandono da  muralla.Ue5:

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR-2C
BAR.2A.Ue0 (nº1): Nivel Vexetal
BAR.2A.2A Ue1 (nº 2, 3): Nivel de colmatación moderna
BAR.2A.Ue2 (nº 4, 5, 6): Nivel de colmatacións

BAR.2A.Ue3 (nº7): Nivel de abandono do poblado

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR-2A

BAR.2B.Ue1: Nivel Superficial e 1ª colmataicón
BAR.2B.Ue2: Colmatación alterada con restos

de derruba
BAR.2B.Ue3: Fosa

BAR.2B.Ue.4: Nivel de colmatación alterado

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS BAR-2B

1

3
2

4

5

BAR.2A. 4 (nº8, 9): Restos do nivel de uso/1º abandonoUe
BAR.2A. 5 (nº 10, 11): Base do nivel de usoUe
BAR.2A. 6 (nº 12,13): Recheos superiores baixo o nivel de usoUe
BAR.2A.

BAR.2A.

7 (nº14,15): Recheos intermedios do nivel construción

Ue8 (nº 16,17) Restos do nivel de construción sobre a rocha

Ue

A-

-B

-DC-

-B -DA- C- E-

Sondaxe 2B

E-
1

2

8

4

3

5

6

7

-F1

4
2

3

E-

M II

M III

Rocha
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10
SONDAXE 3- Perfil Sur
BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra Plano Nº

9

8

7

6

10

11

12

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

Sondaxe 3B

Sondaxe 3

Sondaxe 3A

A-

-H

2m.0

2

N

1
0

,5
2

1
1

,4
4

3A
3B

3

A-

1

4

5

6

1

1

2

BAR.3.Ue1: Nivel Vexetal
BAR.3. Nivel de recheos superiores ao nivel de usoUe2:

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR.3

BAR.3A.Ue1: Nivel Vexetal
BAR.3A. Nivel de colmatación sobre a derruba.Ue2:
BAR.3A. Nivel de derrubamento provinte da muralla.Ue4:
BAR.3A.Ue5: Nivel do abandono da muralla
BAR.3A. Nivel de colmatación asociado á primeira

fase de abandono da muralla MII.

Ue6:

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR.3A

BAR.3B.Ue1: Nivel Vexetal
BAR.3B. Nivel de colmatación alteradoUe2:

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR.3B

-B -DC- E- -F G- -H

-B

-D

-F

C-

E-
G-

2

M II

0

1m.
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SONDAXE 4- Perfil Sur
BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

AT RqeosRra Plano Nº

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

10

11

12

A-

-D

1m.0
0

1m.

N

-B

C-

-B

-DC-

A-

8

7

6

5

2

341

BAR.4.Ue1: Nivel Vexetal e colmatación

Ue2: Restos do posible pavimento

Ue3: Nivel escuro debaixo do posible pavimento

Ue4: Nivel asociado aos restos do muro oeste que

aparece na esquina NW do corte

Ue5: Nivel de colmatación composto por arrastres

da ladeira

Ue6: Nivel de recheos na parte de maior pendente.

Ue7:Niveis de recheos modernos

Ue8:Nivel de recheos asociados ao nivel de

reconstrución da muralla

BAR.4.

BAR.4.

BAR.4.

BAR.4.

BAR.4.

BAR.4.

BAR.4.

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  BAR.4
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  3.1.2.-  A ESCAVACIÓN EN ÁREA 

 

 

 Os traballos de escavación se completaron coa retirada do 

sedimento do exterior da muralla cara a deixar o lenzo da mesma á vista. 

Estas labores realizáronse mediante metodoloxía arqueolóxica e durante 

as mesmas levouse a cabo rexistro e os procedementos habituais nas 

escavacións en área. Os achados foron case inexistentes agás un pequeno 

sector onde atopamos unha cimentación de grandes pedras na base da 

muralla exterior.   

 Posteriormente esta zona exterior se acondicionou botando unha 

pequena capa de area sobre as irregularidades das rochas e pedras que 

permite un mellor paso pola zona.  

 

 

Vista xeral do espazo exterior das murallas unha vez finalizada a 
escavación en área e realizado o acondicionamento cun estendido de 
area 
 



Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

T Aerra- rqueos S.L.

3.1.3.- REXISTRO E ESTUDO DOS MATERIAIS

INVENTARIO XERAL DE MATERIAIS

INVENTARIO MATERIAL CERÁMICO

OUTROS MATERIAIS

MAT. CERÁMICO AMORFOS
MAT.CERÁMICO SELECCIÓN

OUTRAS PRODUCIÓNS CERÁMICAS
MATERIAL LÍTICO
MATERIAL VÍTREO
MATERIAL METÁLICO
MATERIAL DE ORGÁNICO
MATERIAL DE CONSTRUCIÓN
OUTROS MATERIAIS

LÁMINAS DE MATERIAIS

ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACIÓN ARQEUOLÓXICA NO CASTRO DE BAROÑA
A CORUÑA 2015



CASTRO DE BAROÑA
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INVENTARIO XERAL DE MATERIAIS
BAROÑA 2015

ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DE BAROÑA
A CORUÑA 2015
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INVENTARIO XERAL DE MATERIAIS

Nº

Inventario Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Nº SiglaNº TSigla Nº TSiglaNº SiglNº Sigla Nº T SiglNº SiglNº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Sigla Nº Total

BAR.C1.15.1

BAR.C1.15.2

BAR.C1.15.3 2 1 1 1 X 1 4

BAR.C1.15.4 7 1 X 8

BAR.C1.15.5 4 1 1 X 1 5

BAR.C1.15.6 11 1 1 11

BAR.C1.15.7 45 1-8 4 X 2 X 1 X 8 52

BAR.C1.15.8 6 1 1 X 1 X 1 8

BAR.C1.15.9

BAR.C1.15.10 28 1-4 1 X 1 X 1 X 4 31

BAR.C1.15.11 7 1 1 X 1 8

BAR.C1.15.12

BAR.C1.15.13

BAR.C1.15.14

BAR.C1.15.15

BAR.C1.15.16 7 2 1 1 X 1 10

BAR.C1.15.17 1 1 1 X 1 2

BAR.C1.15.18

BAR.C1.15.19

Ampliación Sur

BAR.C1.15.20

BAR.C1.15.21

BAR.C1.15.22 24 1-7 1 X 2 X 2 X 7 29

BAR.C1.15.23 49 1-10 2 X 1 X 1 X 10 53

BAR.C1.15.24

BAR.C1.15.25

BAR.C1A.15.1

BAR.C1A.15.2

BAR.C1A.15.3

BAR.C1B.15.1

BAR.C1B.15.2

BAR.C1B.15.3 1 1 1 1

CORTE 1

CORTE 1A
Non se rexistrou material arqueolóxico

Non se rexistrou material arqueolóxico

CORTE 1B

Non se rexistrou material arqueolóxico

OUTRO
C.Común C. Impot L. mobiliario FerroVidro OsosOutrosÁnfora

VIDRO
Útiles líticos

M. Const.
Bronce Terras

MATERIAL ORGÁNICO
CunchasC-14

CASTRO DE BAROÑA

Antracol.Outras Prod
MAT. LÍTICOMATERIAL CERÁMICO

Outros
METAIS

Escoura
TOTAL

Terra Arqueos. S.L.
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Nº

Inventario Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Nº SiglaNº TSigla Nº TSiglaNº SiglNº Sigla Nº T SiglNº SiglNº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Sigla Nº Total

BAR.C1C.15.1

BAR.C1C.15.2

BAR.C1C.15.3 34 1-4 1 5 5 35

BAR.C2A.15.1

BAR.C2A.15.2 2 1 X 1 X 4

BAR.C2A.15.3 32 1 1 2 2 X 1 X 2 36

BAR.C2A.15.4 15 1 1 1 X 1 X 1 X 1 19

BAR.C2A.15.5 17 1-4 1 5 1 X 2 X 5 21

BAR.C2A.15.6 1 X 1

BAR.C2A.15.7

BAR.C2A.15.8 1 X 1 X 1 X 3

BAR.C2A.15.9 1 X 1

BAR.C2A.15.10 1 X 1

BAR.C2A.15.11

BAR.C2A.15.12

BAR.C2A.15.13

BAR.C2A.15.14

BAR.C2A.15.15

BAR.C2A.15.16 1 X 1

BAR.C2A.15.17 1 X 1

BAR.C2B.15.1

BAR.C2B.15.2

BAR.C2B.15.3

BAR.C2B.15.4 28 1-10 1 11 1 12 1 13 13 31

BAR.C2B.15.5 40 1-7 3 8-10 10 43

BAR.C2B.15.6 12 1-3 1 4 4 13

BAR.C2C.15.1

BAR.C2C.15.2

BAR.C2C.15.3

BAR.C2C.15.4 1 X 1

BAR.C2C.15.5 6 6

Ánfora Outras Prod
MATERIAL ORGÁNICO M. Const.

Outros C-14Útiles líticos Vidro
MATERIAL CERÁMICO MAT. LÍTICO VIDRO METAIS

C.Común C. Impot Outros L. mobiliario Escoura Ferro Bronce Antracol. Osos Terras Cunchas
OUTRO TOTAL

CORTE 1C

CORTE 2A

CORTE 2B

CORTE 2C

Terra Arqueos. S.L.
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Nº

Inventario Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Nº SiglaNº TSigla Nº TSiglaNº SiglNº Sigla Nº T SiglNº SiglNº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Sigla Nº Total

BAR.C3.15.1

BAR.C3.15.2

BAR.C3.15.3 1 1 X 2

BAR.C3.15.4 7 1 1 2 1 X 1 X 2 10

BAR.C3A.15.1

BAR.C3A.15.2

BAR.C3A.15.3 1 X 1 X 2

BAR.C3A.15.4

BAR.C3B.15.0

BAR.C3B.15.1 2 1 1 2 1 X 2 4

BAR.C4.15.1 23 1-3 1 4 4 24

BAR.C4.15.2 5 1-2 2 5

BAR.C4.15.3

BAR.C4.15.4 3 3

BAR.C4.15.5 1 1

BAR.C5.15.1

BAR.C5.15.2

BAR.C5.15.3 6 1-2 1 X 2 7

BAR.C5.15.4 3 1-2 2 3

BAR.C5.15.5

BAR.C5.15.6

BAR.C5.15.7

BAR.C5.15.8

BAR.C5.15.9 1 X 1 X 2

BAR.C5.15.10 9 1-3 1 4 1 X 1 X 4 12

BAR.C6.15.1

BAR.C6.15.2

BAR.C6.15.3

BAR.C6.15.4 43 1-7 1 8 2 X 2 X 8 48

BAR.C6.15.5 51 1-8 1 9 2 X 1 X 9 55

Terras CunchasFerro Bronce Outros C-14 Antracol. Osos
TOTAL

C.Común C. Impot Ánfora Outras Prod Outros L. mobiliario Útiles líticos Vidro Escoura
MATERIAL CERÁMICO MAT. LÍTICO VIDRO METAIS MATERIAL ORGÁNICO M. Const.

CORTE 5

CORTE 4

CORTE 6

CORTE 3

CORTE 3A

CORTE 3B

OUTRO

Terra Arqueos. S.L.
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Nº

Inventario Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº T. Sigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Nº SiglaNº TSigla Nº TSiglaNº SiglNº Sigla Nº T SiglNº SiglNº TSigla Nº TSigla Nº Sigla Sigla Nº Total

BAR.C6.15.6 18
1-3/   6-

8 1 5 1 4 2 X 2 X 8 24

BAR.T3/6.15.1

BAR.T3/6.15.2

BAR.T3/6.15.3 8 1-2 1 3 1 4 1 X 1 X 4 12

BAR.T3/6.15.4 9 1 1 X 1 X 1 11

BAR.3.15.5.Limp.1

1 1 1 1

Nº T. Sigla Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Nº T. Sgl

C1 191 34 1 1 5 X 11 1 11 X 1 X 1 X 36 221

C1A

C1B 1 1 1 1

C1C 34 4 1 1 5 35

C2A 66 5 2 2 1 1 1 X 5 X 1 X 10 X 1 X 8 88

C2B 80 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 85

C2C 6 1 X 7

C3 8 1 1 1 2 X 1 X 2 12

C3A 1 X 1 X 2

C3B 2 1 1 1 1 X 2 4

C4 32 5 1 1 2 X 3 X 6 38

C5 18 7 1 1 2 X 3 X 8 24

C6 112 21 2 2 2 2 6 X 5 X 25 127

T3/6 17 3 1 1 1 1 2 X 2 X 5 23

LIMP 1 1 1 1
TOTAL DAS 

PEZAS 567 102 5 5 7 7 2 2 1 1 3 3 1 1 5 X 1 1 1 1 1 X 32 1 2 X 37 X 2 X 1 X 124 668

Osos Terras Cunchas

CORTE 6

Escoura Ferro Bronce Outros C-14 Antracol.
OUTRO TOTAL

C.Común C. Impot Ánfora Outras Prod Outros L. mobiliario Útiles líticos Vidro
MATERIAL CERÁMICO MAT. LÍTICO VIDRO METAIS MATERIAL ORGÁNICO M. Const.

Outros L. mobiliarioC.Común Ánfora Outras ProdC. Import VidroÚtiles líticos TerrasEscoria Ferro Osos TOTALBronce Outros C-14 Antracol. Cunchas

M. Const. OUTROMATERIAL CERÁMICO MAT. LÍTICO VIDRO METAIS MATERIAL ORGÁNICO

LIMPEZA

CORTE T3/6

Terra Arqueos. S.L.
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MAT. CERÁMICO SELECCIÓN

ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DE BAROÑA
A CORUÑA 2015
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CÓDIGOS EMPREGADOS NAS TÁBOAS DA DESCRICIÓN DA 

SELECCIÓN CERÁMICA 
 
TIPOS 
1.- ORZAS e OLA GRANDE 
 1A.- Sin inflexión interior. 
 1B.- Con inflexión interior. 
2.- VASIXAS E OLAS 
 2A.- Volta normal e sinxela. 
 2B.-Con orellas. 
 2C.-Con borde interior para tapa. 
 2D.-Con inflexións. 
 2E.-Volta sen colo globular. 
 2F.-Colo recto e alto. 
 2G.-Oliña pequena con colo recto (casi recto). 
 2H.-Oliña pequena con colo sainte 
        (moitas veces decorado con rodiña). 
 2I.-Oliña indeterminada pero pequena. 
3.-VASO SUBCILÍNDRICO 
4.-XARRAS 
 4A.-Xarra gris. 
 4B.-Xarriña. 
5.-CUNCOS E FONTES 
 5A.-Cuncos borde entrante. 
 5B.-Fontes. 
 5C.-Fontes con parede recta. 
 5D.-Tazón. 
6.-TAPA 
7.-MORTEIRO 
BORDES 
  S: sainte 
  S/I: Sainte incipiente 
  S/Md: Sainte con moldura 
  EN:entrante 
  VL:volto 
  IN:inflexións 
  PL: plano 
   PL/SA: plano sainte 
   PL/EN:plano sainte 
   PL/RC:plano recto 
  Rc:recto 
  Eg:engrosado 
  INT:inflexión para tapa 
                      (Rc/INT:recto con inflexión para tapa…) 
 
ASAS 
  AX:asa xeminada 
  AP:asa plana 
  AC:asacilíndrica 
  ATL:asa trilobulada 
  AS:asa semicircular 
  ASF:asa sección faba 
  AT:asa con tope 
  AR:arranque de asa 
  AB: asa en cinta cos bordes voltos 
  AO:asa de orellas. 
  AI:asa interior 
  Ar:arranque de asa 
 

 
 
FONDOS 
  FP:fondo plano 
  FPP:fondo de pé plano 
  FM:fondo con moldura 
  FpA:fondo de pé alto 
 
CORES 
  N:negro 
  Gr:gris 
  Pd:pardo 
  Es:escuro: 
  Av:Avermellado, alaranxado 
  Cl:claro 
  Bl:branco 
  Oc:ocre 
 
DESGRASANTES 
  Fn:fino 
  Md:mdio 
  Gr:groso 
 
PEZA 
  M:mínima 
  P:parcial 
  T:total 
 
DECORACIÓNS 
  LB:liña bruñida 
  RB:retícula bruñida 
  LBP:liña paralela vertical 
  AC:acanaladura 
   ACS:sinxela 
   ACD:dobre 
   ACT:triple 
   Acv:vertical 
  Mm:Mamelóns 
  Cr:cordóns 
   Crv:cordón vertical 
   Crl:cordón inciso 
  Pt:puntilleado 
  In:incisións: 
   Inv:Incisións verticais 
   Ins:incisións forma de “S” 
   Inlo:incisión liña oblícua 
   Ine:incisión en espioral 
   Inq:incisión oblícua 
  Estampillado: 
   Stac:estampilldo círculos concéntricos 
   Stp:estampillado de patos 
   Sts:estampillado de semicírculos 
  Sp:espatulado 
  MD:moldura 
   Mdu:moldura con ungulacións 
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   Mdd:moldura con dixitacións 
   Mdi:moldura incisa 
   Md.instrumento 
  Ip:impresións 
   Ipp:impresións de puntos  
   IpX 
   Ipl:impresión de liña de puntos 
   Ipc: impresión de círculos 
  Bq:baquetón 
   Bqi:baquetón inciso 
   
  Un:ungulación 
  Rd:rodiña 
 
LOCALIZACIÓN DAS DECORACIÓNS  
  Bo:Borde 
  A:Asa 
  Co:Colo 
  H:Hombro 
  Pa:Panza 
  F:Fondo 
  In:Interior 
  E:Exterior 
  H:Hombro 
  Ind:Indeterminado 
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MATERIAL CERÁMICO: SELECCIÓN

Nº Inventario N TIP BOR FO OTR FM FR I E X C DE C L A BR S SP O LO TIPO

BAR.C1.15.5 1 S/In M 1 Pd Gr Gr X X
BAR.C1.15.6 1 Ind M 1 Pd Gr Fn I E E Sp/St

1 S/In M 1 Es Av Av Gr X Bo Mm X

2 S M 1 Av Gr Md X X

3 S M 1 Av Gr Md X

4 Fp M 1 Es Gr Md X

5 S M 1 Av Av Fn X

6 Fm M 1 Av Gr Md X

7 Pl/S/Eng M 1 Pd Pd Md X X

8 Ind M 1 Pd Pd Fn X E Act/Sto X
BAR.C1.15.8 1 Fp M 1 Pd Gr Gr X

1 S M 2 Av Gr Fn X

2 S/Pl M 1 Es Pd Gr Md X

3 S/Pl M 1 Es Pd Gr Md X

4 Ind M 1 Es Gr Md X E Sto/In X
BAR.C1.15.11 1 S/Pl M 1 Av Av Fn X Bo Sto X
BAR.C1.15.17 1 Fp M 1 Es Av Av Fn X

1 Ar M 1 Pd Av Cl Fn X

2 Pl/S M 1 Av Av Gr X

3 S M 1 Es Av Gr Md X

4 S M 1 Pd Gr Md X

5 Fp M 1 Pd Pd Md I E E Sp

6 S M 1 Pd Av Md X

7 Fp M 1 Pd Gr Md I E

1 S/In M 1 Av Gr Md X

2 Ar M 1 Cl Cl Fn X

3 Fp M 1 Es Gr Fn X

4 Pl/S Co M 1 Pd Av Pd Md X X

5 Pl/S Co M 1 Cl Cl Fn X

6 Fp M 1 Es Pd Md X

7 S/In M 1 Av Av Gr X

8 Fp M 1 Pd Es Gr Gr X

9 S/eng M 1 Pd Pd Md X

10 Fp Pa M 1 Es Pd Pd Md X

BAR.C1B.15.3 1 Ind M 1 Av Av Md X E Mm/Md

1 Pl/S/Vl M 1 Es Pd Pd Fn X E Sttr/In X

2 Ap M 1 Pd Pd Md X E In

3 S Ar M 1 Pd Av Gr Fn X

4 S/Eng M 1 Av Gr Md X X

BAR.C2A.15.3 1 Co M 1 Pd Av Gr Md X E Md X

1 Ind M 1 Pd Pd Fn X E Sp/St

2 S M 1 Av Pd Gr Md I E

3 Fp M 1 Es Pd Pd Fn X

4 Ind M 1 Cl Cl Fn X E Bq/In X

1 S/In Co M 1 Pd Gr Md X

2 S/Pl Co M 1 Av Av Md X X

3 Ind M 1 Pd Pd Fn X E Sto/Stc X

4 S M 1 Gr Gr Md X

5 Pl/S M 1 Pd Pd Md X X
6 S M 1 Pd Pd Fn X

BAR.C1.15.7

BAR.C1.15.10

BAR.C1.15.22

BAR.C1.15.23

BAR.C2A.15.5

DEB
PEZADEFINICIÓN COR TRATAMENTO

ENG
DECOR

BAR.C1C.15.3

SIGLA PASTA

C1

C1C

C1B

C2B

C2A

BAR.C2B.15.4

Terra-Arqueos S.L.
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Nº Inventario N TIP BOR FO OTR FM FR I E X C DE C L A BR S SP O LO TIPO
7 Ap M 1 Av Gr Fn X
8 Fp M 1 Es Pd Pd Md X
9 Ind M 1 Pd Pd Fn X E Mm X

10 Ind M 1 Pd Gr Fn X E In X
1 Ind M 1 Pd Av Gr Fn X E Inq/In X
2 Ind M 1 Es Gr Fn X E Inq/In/Sts X
3 S/Pl M 1 Av Gr Fn X Bo In X
4 S M 1 Av Gr G X
5 Fp M 1 Es Pd Md X
6 S/Pl M 1 Av Gr Fn X
7 S Co M 1 Av Av Md X
1 Ind M 1 Pd Pd Fn X E Stac X
2 S/Int Co M 1 Pd Pd G X
3 Fp M 1 Pd Pd Fn X

1 Pl/S Co M 1 Pd Pd Gr X X
2 Ap M 1 Av Pd Av Md X E In X
1 Pl/S M 1 Pd Gr Gr X X
2 S/Pl M 1 Av Gr Gr X
1 S/Pl M 1 Av Av Md X Bo Sts
2 S/Pl M 1 Pd Gr Md X
3 Fp M 1 Gr Pd Gr Md X

1 S M 1 Ed Pd Gr Md X

2 Fp M 1 Pd Av Pd Fn X

3 S Co M 1 Pd Av Pd Gr I E Co Sp

1 S/In M 1 Pd Pd Md X

2 S M 1 Pd Pd Fn X

1 S/In M 1 Av Pd Gr Md X
2 Ind M 1 Av Av Fn I E E Inq X
3 Ind M 1 Es Pd Pd Fn X E Inq/Acd
4 Ind M 1 Pd Av Pd Fn X E Inq/Acs X
5 S M 1 Pd Gr Md X
6 Fp M 1 Av Av Fn X
7 Fp M 1 Es Av Gr Fn X

1 Ind M 1 Pd Av Gr Fn X E Act/Inq X

2 Fp Pa M 1 Es Pd Pd Gr X

3 S/In Co M 1 Av Gr Gr X

4 S M 1 Av Gr Fn X

5 S Co M 1 Gr Av Pd Gr X

6 Ar M 1 Av Gr Fn X E InX X

7 S/In M 1 Av Av Md X

8 S/Pl M 1 Av Pd Gr Md X

1 S/In Co M 1 Pd Pd Gr X E Sto/Acs/Rb X
2 Pl/S M 1 Pd Gr Md X Bo In

3 Fp M 1 Pd Gr Fn I E

6 Pl/S M 1 Es Av Gr Md X

7 Pl/S/Vl M 1 Gr Av Gr Md X
8 Ind M 2 Cl Gr Md X E Mm/Inlo X

1 Ap M 1 Av Gr Fn I E

2 S M 1 Av Gr Md X
BAR.T3/6.15.4 1 Fp M 2 Es Pd Pd Fn X

BAR.C3.15.4 1 S M 1 Pd Gr Fn X

BAR.C3B.15.1 1 S/In Co M 1 Es Pd Pd Fn I E

BAR.C6.15.6

TOTAL 
PEZAS 102

BAR.C2B.15.5

BAR.C2B.15.6

BAR.C5.15.3

DECOR

C3B

DEB

BAR.C5.15.4

BAR.T3/6.15.3

BAR.C5.15.10

BAR.C4.15.1

BAR.C4.15.2

BAR.C6.15.4

BAR.C6.15.5

SIGLA DEFINICIÓN PEZA COR PASTA

BAR.C2B.15.4

C4

C5

C6

C3

T3/6

ENG
TRATAMENTO

Terra-Arqueos S.L.
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CÓDIGOS EMPREGADOS NAS TÁBOAS DA DESCRICIÓN DOS 
AMORFOS CERÁMICOS 

 
 
 

ESP – Espacio definido.  
 
UE – Unidade estratigráfica 

S1-UE1 
Nº Inventario 

BAR.2.14.2.1 
 
TAMAÑO 

- GR: Grande 
- PQ: Pequeno 

 
PASTA 

- GROS: Groso 
- FINO 

 
TRATAMENTO 

 
AL: Alisado 
SP: Espatulado 
ENG: Engobado 
BR: Bruñido 
SC: Escobillado 
OTR: Outros 
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MATERIAL CERÁMICO: AMORFOS

ZONA NºINVENT. ASPECTO TAMAÑO TOTAL
GR PQ GROS FINO AL ESP BR ENG AL.T OTR

C1 BAR.C1.15.3 OSCURAS
PARDA/OCRE 2 2 2 2
PARD./REDUC.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

2
C1 BAR.C1.15.4 OSCURAS

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL. 6 6 6 6
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

7
C1 BAR.C1.15.5 OSCURAS 1 1 1 1

PARDA
RED./AVERM.
AVERMELL. 2 2 2 2
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

3
C1 BAR.C1.15.6 OSCURAS

PARDA 8 8 7 1 8
RED./AVERM.
AVERMELL. 2 2 2 2
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

10
C1 BAR.C1.15.7 OSCURAS 11 11 11 11

PARDA 11 11 11 11
RED./AVERM.
AVERMELL. 15 15 15 15
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

37
C1 BAR.C1.15.8 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL. 2 2 2 2
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

5
C1 BAR.C1.15.10 OSCURAS 2 2 2 2

PARDA 6 6 6 6
RED./AVERM.
AVERMELL. 16 16 15 1 16
AVERM./REDUC.

TRATAMENTOPASTA

Terra Arqueos S.L.
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C1 BAR.C1.15.10 GRISES
CLARAS

24
C1 BAR.C1.15.11 OSCURAS

PARDA 3 3 2 1
RED./AVERM.
AVERMELL. 3 3 1 2
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

6
C1 BAR.C1.15.16 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL. 4 4 4 4
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

7
C1 BAR.C1.15.22 OSCURAS 7 7 7 7

PARDA 5 5 5 5
RED./AVERM.
AVERMELL. 5 5 5 5
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

17
C1 BAR.C1.15.23 OSCURAS 14 14 14 14

PARDA 15 15 15 15
RED./AVERM.
AVERMELL. 10 10 10 10
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

39
C1C BAR.C1C.15.3 OSCURAS 16 16 16 16

PARDA 11 11 10 1 11
RED./AVERM.
AVERMELL. 3 3 3 3
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

30
C2A BAR.C2A.15.2 OSCURAS 1 1 1 1

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

2
C2A BAR.C2A.15.3 OSCURAS 1 1 1 1

PARDA 1 21 22 22 22
RED./AVERM.
AVERMELL. 7 7 7 7
AVERM./REDUC.

Terra Arqueos S.L.
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C2A BAR.C2A.15.3 GRISES
CLARAS 1 1 1 1

31
C2A BAR.C2A.15.4 OSCURAS 2 2 2 2

PARDA 7 1 6 7 7
RED./AVERM.
AVERMELL. 6 6 6 6
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

15
C2A BAR.C2A.15.5 OSCURAS

PARDA 7 7 7 7
RED./AVERM.
AVERMELL. 6 6 6 6
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

13
C2B BAR.C2B.15.4 OSCURAS 2 2 2 2

PARDA 1 15 2 14 16 16
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

18
C2B BAR.C2B.15.5 OSCURAS 2 2 2 2

PARDA 22 22 22 22
RED./AVERM.
AVERMELL. 9 9 9 9
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

33
C2B BAR.C2B.15.6 OSCURAS

PARDA 9 9 9 9
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

9
C2C BAR.C2C.15.5 OSCURAS 2 2 2 2

PARDA
RED./AVERM.
AVERMELL. 4 4 3 1 4
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

6
C6 BAR.C6.15.4 OSCURAS

PARDA 25 25 24 1 25
RED./AVERM.
AVERMELL. 11 11 10 1 11
AVERM./REDUC.
GRISES

Terra Arqueos S.L.
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C6 BAR.C6.15.4 CLARAS
36

C6 BAR.C6.15.5 OSCURAS 4 4 4 4
PARDA 1 27 28 25 3 28
RED./AVERM.
AVERMELL. 11 11 11 11
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

43
C6 BAR.C6.15.6 OSCURAS 1 1 1 1

PARDA 7 7 7 7
RED./AVERM.
AVERMELL. 4 4 4 4
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

12
T3-6 BAR.T3/6.15.3 OSCURAS

PARDA 6 6 6 6
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

6
T3-6 BAR.T3/6.15.4 OSCURAS

PARDA 8 8 8 8
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

8
C4 BAR.C4.15.1 OSCURAS

PARDA 14 14 14 14
RED./AVERM.
AVERMELL. 6 6 5 1
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

20
C4 BAR.C4.15.2 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

3
C4 BAR.C4.15.4 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

Terra Arqueos S.L.
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C4 BAR.C4.15.4 3
C4 BAR.C4.15.5 OSCURAS

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

1
C3 BAR.C3.15.3 OSCURAS

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
CLARAS

1
C3 BAR.C3.15.4 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL. 3 3 1 2 3
AVERM./REDUC.
CLARAS

6
C3B BAR.C3B.15.1 OSCURAS

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

1
C5 BAR.C5.15.3 OSCURAS

PARDA 3 3 3 3
RED./AVERM.
AVERMELL. 1 1 1 1
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

4
C5 BAR.C5.15.4 OSCURAS

PARDA 1 1 1 1
RED./AVERM.
AVERMELL.
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

1
C5 BAR.C5.15.10 OSCURAS

PARDA 4 4 4
RED./AVERM.
AVERMELL. 2 2 2
AVERM./REDUC.
GRISES
CLARAS

6

465TOTAL DAS PEZAS

Terra Arqueos S.L.
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CERÁMICA DE IMPORTACIÓN: INVENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANFORA : INVENTARIO 

ZONA E SIGLA DEFINICIÓN PEZA 
DEB.

Nº INVENT Nº Forma Grosor Nº 
Forma  Amorfo Gr Fino Frag 

C2A  BAR.C2A.15.3 2 Ánfora  X X  1  

C2A  BAR.C2A.15.4 1 Ánfora  X X  1  

C2B  BAR.C2B.15.6 4 Ánfora  X X  1  

T3/6  BAR.T3/6.15.3 4 Ánfora  X X  1  

C4  BAR.C4.15.1 4 Ánfora  X X  1  

C6  BAR.C6.15.4 8 Ánfora  X X  1  

C6  BAR.C6.15.6 4 Ánfora  X X  1  

 

 OUTRAS PRODUCCIÓNS CERÁMICAS                            

ZONA UE SIGLA DEFINICIÓN PEZA 
DEB. 

Nº INVENT Nº Forma Grosor Nº 
Forma  Amorfo Gr Fino Frag 

C3  BAR.C3.15.4 2 Fragmento cerámico 
de importación 
indeterminado 

Co   X 1  

C5  BAR.C5.15.10 4 Fragmento cerámico 
de importación 
indeterminado.  

 X  X 1  

T3/6  BAR.T3/6.15.3 3 Fragmento cerámico 
de importación 
indeterminado.  

 X  X 1  

C6  BAR.C6.15.6 5 Fragmento cerámico 
de importación 
indeterminado. 

 X  X 1  

C6  BAR.C6.15.5 9 Fragmento cerámico 
de importación 
indeterminado. 

 X  X 1  

 
BAR.C3.15.4.2: Fragmento de colo cerámico de importación indeterminado. A superficie é anaranxada e        
avermelada no interior. Moi rodada. 
BAR.C5.15.10.4: Fragmento amorfo cerámico de importación indeterminado. A superficie é anaranxada e 
avermelada no interior. Moi rodada. 
BAR.T3/6.15.3.3: Fragmento amorfo cerámico de importación indeterminado. A superficie é anaranxada e 
avermelada no interior. Moi rodada. 
BAR.C6.15.6.5: Fragmento amorfo cerámico de importación indeterminado. A superficie é anaranxada e 
avermelada no interior. Moi rodada. 
BAR.C6.15.5.9: Fragmento amorfo cerámico de importación indeterminado. A superficie é anaranxada e 
avermelada no interior. Moi rodada. 
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FICHAS: INVENTARIO                                

 
BAR.C1C.15.3.5: Fragmento cerámico reutilizado nunha ficha. A peza está moi pulida no canto. De forma 
discoidal plana de cor pardo en ambas caras a pasta é gris con desgrasantes finos de cuarzo e mica. 
BAR.C2B.15.4.11: Fragmento cerámico reutilizado nunha fusaiola. A peza está moi pulida no canto e non é 
regular presenta unha perforación central que non chega a atravesar a fusa. De forma discoidal plana de cor 
parda en ambas caras, ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos de cuarzo e mica.O diámetro da 
perforación é de 0,5 cm. 
 
     MATERIAL ASOCIADO AOS TRABALLOS DE FUNDICIÓN: INVENTARIO 
 

 
BAR.C2B.15.5.8: Fragmento do borde dun crisol con restos de fundición no interior. 
BAR.C2B.15.5.9: Fragmento do borde dun crisol con restos de fundición no interior. 
BAR.C2B.15.5.10: Fragmento do borde dun crisol con restos de fundición no interior. 

 

ÚTIL LÍTICO: INVENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚTIL LÍTICO: INVENTARIO 
 
 
 

MATERIAL LÍTICO                                                                               

 

ZONA UE NºINVENTARIO DEFINICIÓN SOPORTE Dimensións cm. 
Lg         An       Gr 

FOTO DEB 
C2B  BAR.C2B.15.4.12 Pequeno canto de cuarcita 

con forma case 
semicircular que presenta 
improntas de uso nun dos 
seus lateriais a modo de 
alisador. 

Cuarcita 5,5 2,4 1,4   

C3B  BAR.C3B.15.1.2 Pequeno canto de cuarcita 
que presenta improntas de 
uso nun dos seus lateriais a 
modo de alisador. 

Cuarcita 5 2,4 1,5  X 

3  BAR.3.15.5.Limp.1 Canto plano que presenta 
filo na zona distal e 
fragmentada na parte 
proximal. Machada 
pulimentada 

Cuarcita 6 6,7 0,9  X 

ZON
A 

UE NºINVENTARIO 
DEFINICIÓN 

SOPORTE 
Frag 

 
Dimensións cm. 
Lg         An       Gr DEC Deb Fusaiola Ficha 

C1C  BAR.C1C.15.3.5  X Cerámico Enteir
a 

4 4,5 0,5  X 

C2B  BAR.C2B.15.4.11 X  Cerámico Enteir
a 

2,5 2,5 0,5  X 

 

ESP UE 

SIGLA 

DEFINICIÓN 

 PEZA  

NºINVENTARIO  
FORMA 

Sección Nº Frag 

Observ DEB 
Forma Amorfo 

C2B  BAR.C2B.15.5 8 Frag. crisol  Bo  M 1   
9 Frag. crisol Bo  M 1   

10 Frag. crisol Bo  M 1   
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FERRO: INVENTARIO XERAL 
 

 
BRONCE: INVENTARIO XERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL VÍTREO                                                                               

 

ZONA UE NºINVENTARIO DEFINICIÓN SOPORTE Dimensións cm. 
Lg         An       Gr 

FOTO DEB 
C1  BAR.C1.15.3.1 Fragmento de vidro 

contemporáneo de cor 
verde. 

Vidro -- -- --   

 

MATERIAL METÁLICO                                                                               

ZONA UE NºINVENTARIO DEFINICIÓN METAL Dimensións cm. 
Lg         An       Gr    Peso FOTO DEB 

C1  BAR.C1.15.7 Catro escouras Ferro    43   
 BAR.C1.15.22 Unha escoura Ferro    102   

C2B  BAR.C2B.15.4.13 Fragmento de ferro 
forxado indeterminado. 
Presenta unha fractura 
recente. 

Ferro -- -- -- 16   

ZONA UE NºINVENTARIO DEFINICIÓN METAL Dimensións cm. 
Lg         An       Gr    Peso FOTO DEB 

C2A  BAR.C2A.15.5.5 Barriña de sección circular 
fragmentada en ambos 
extremos. 

Bronce 2,8 0,2 0,2 1   
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MATERIAL ORGÁNICO                                                 

 

ZONA UE SIGLA TIPO DEFINICIÓN Mostra Peso
C1  BAR.C1.15.3 Malacofauna Mostra pequena composta 

por cunChas de lapas, 
mexilóns e ameixa 

T 1 35gr 

 BAR.C1.15.5 Malacofauna Mostra pequena composta 
por cunchas de ameixas e 
lapas 

T 1 34gr 

 BAR.C1.15.7 Malacofauna Pequena mostra composta 
por un fragmento de 
caracola, ameixas e lapas 

T 1 113gr 

 BAR.C1.15.8 Malacofauna Mostra pequena composta 
por unha cuncha de la pa 
e outra de ameixa 

T 1 15gr 

 BAR.C1.15.10 Mostra Area Mostra de bolas de area 
queimada. 

T 1 870gr 

 BAR.C1.15.10 Malacofauna Mostra pequena composta 
por unha caracola, 
cunchas de lapas e de 
ameixas 

T 1 177gr 

 BAR.C1.15.11 Malacofauna Mostra pequena composta  
por unha cuncha de 
ameixa 

t 1 13gr 

 BAR.C1.15.16 Malacofauna Mostra composta por un 
fragmento de caracola, 
almeixa e mixilóns, lapas 
e alguna de vieira 

T 1 51gr 

 BAR.C1.15.17 Malacofauna Mostra composta por 
unha caracola pequena e 
unha cuncha de caramuxo 

T 1 10gr 

 BAR.C1.15.22 Malacofauna Mostra pequena de 
cunchas e ameixas 

T 1 96gr 

 BAR.C1.15.22 Malacofauna Mostra composta por 
unha cuncha de ameixa 

T 1 22gr 

 BAR.C1.15.23 Malacofauna Pequena mostra composta 
por cunhcas de lapas 

T 1 16gr 

C2A  BAR.C2A.15.2 Malacofauna Pequena mostra composta 
por cunchas de lapas e 
pequeñas caracolas 

T 1 14gr 

 BAR.C2A.15.3 Malacofauna Mostra pequena composta 
por un fragmento de 
caracola, lapas e unha 
ameixa 

T 1 41gr 

 BAR.C2A.15.3 Malacofauna Mostra peqeuna composta 
por cunchas de lapas, 
mexilónes e unha ameixa 

T 1 54gr 

 BAR.C2A.15.4 Mostra  Carbón Mostra de carbóns T 1 20gr 
 BAR.C2A.15.4 Malacofauna Mostra mediana 

composta por pequemas 
caracolas, ameixas, 
mexilóns e lapas 

T 1 263gr 

 BAR.C2A.15.5 Malacofauna Pequena mostra composta 
por unha cuncha de 
mexilón, outra de lapa e 
unha ameixa 

T 1 11gr 

 BAR.C2A.15.5 Malacofauna Mostra pequena 
comsposta por cunchas de 
lapas, mexilóns, unha 
ameixa e un fragmento de 
caracola 

T 1 171 
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ZONA UE SIGLA TIPO DEFINICIÓN Mostra Peso
C2A  BAR.C2A.15.8 Mostra terra Mostra de terra e carbóns T 1 44gr 

 BAR.C2A.15.10 Mostra terra Mostra de terra e carbóns T 1 269gr 
 BAR.C2A.15.6 Malacofauna Mostra composta por 

cunhcas de mexilóns e 
ameixas 

T 1 30gr 

 BAR.C2A.15.8 Malacofauna Mostra pequena composta 
por cunchas de lapas e 
unha caracola 

T 1 105gr 

 BAR.C2A.15.9 Malacofauna Mostra composta por 
varias lapas 

   

 BAR.C2A.15.16 Malacofauna Mostra de cunchas de 
mexilón 

T 1 173gr 

 BAR.C2A.15.17 Malacofauna Pequena mostra composta 
por unha caracola e 
algunas lapas. 

T 1 228gr 

C2C  BAR.C2C.15.4 Mostra terra Mostra de terra T 1 567gr 
T3/6  BAR.T3/6.15.3 Malacofauna Mostra pequena composta 

por cunchas de ameixas e 
un fragmento de caracola 

T 1 38gr 

T3/6  BAR.T3/6.15.4 Malacofauna Mostra pequena composta 
por unha cuncha de lapa, 
outra de vieira e outra de 
ameixa 

T 1 14gr 

C3  BAR.C3.15.4 Malacofauna Pequena mostra composta 
por cunchas de ameixas, 
lapas e un fragmento de 
caracola. 

T 1 83 

C3A  BAR.C3A.15.3 Malacofauna Mostra pequena de dúas 
cunchas de ameixas 

T 1 65gr 

C3B  BAR.C3B.15.1 Malacofauna Mostra pequena composta  
por unha cuncha de 
ameixa 

T 1 23gr 

C5  BAR.C5.15.3 Malacofauna Unha cuncha de ameixa T 1 20gr 
 BAR.C5.15.9 Malacofauna Pequena mostra composta 

por unha caracola e unha 
cuncha de vieira 

T 1 118gr 

 BAR.C5.15.10 Malacofauna Mostra pequena composta  
por unha cuncha de vieira 

T 1 14gr 

C6  BAR.C6.15.6 Malacofauna Unha caracola mediana e 
unha lapa 

T 1 3048 

 BAR.C6.15.4 Malacofauna Mostra pequena composta 
por almeixas e lapas 

T 1 56gr 

 BAR.C6.15.4 Malacofauna Pequena mostra composta 
por cunhas de lapas e 
almeixas. 

T 1 53 

 BAR.C6.15.5 Malacofauna Mostra composta por 
cunchas de lapas, ameixa, 
vieira, mexilón e unha 
caracola pequena. 

T 1 244gr 

 BAR.C6.15.6 Malacofauna Pequena mostra composta 
por cunhas de lapas 
mexilóns e unha caracola 
pequena 

T 1 87gr 
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ZONA UE SIGLA TIPO DEFINICIÓN Mostra Peso
C1  BAR.C1.15.4 Óseo Dous fragmentos de ósos 

un deles é un dente de 
animal indeterminado. 

M 2 31 

 BAR.C1.15.7 Óseo Pequena mostra    31 
 BAR.C1.15.7 Óseo Pequena mostra    5 
 BAR.C1.15.8 Óseo Pequena mostra    5 
 BAR.C1.15.10 Óseo Dous fragmentos 

pequenos de óso 
indeterminado  

 2 12 

 BAR.C1.15.16 Óseo Un fragmento de óso 
indeterminado  

 1 9 

 BAR.C1.15.16.2 Óseo Fragmento de asta 
serrada. De sección case 
cilíndica e estriado no 
exterior. Longo: 5 cm. 
Diámetro: 9 

T 1 26 

 BAR.C1.15.22 Óseo Pequena mostra    96 
 BAR.C1.15.22 Óseo Pequena mostra    45 
 BAR.C1.15.23 Óseo Pequena mostra    10 
 BAR.C1.15.23 Óseo Pequena mostra   2 3 

C2A  BAR.C2A.15.2 Óseo Un fragmento de óso 
indeterminado  

 1 2 

 BAR.C2A.15.3 Óseo Pequena mostra    78 
 BAR.C2A.15.3 Óseo Pequena mostra    56 
 BAR.C2A.15.4 Óseo Pequena mostra    10 
 BAR.C2A.15.5 Óseo Pequena mostra    78 

C3  BAR.C3.15.3 Óseo Pequena mostra    11 
 BAR.C3.15.4 Óseo Pequena mostra    54 

C3A  BAR.C3A.15.3 Óseo Pequena mostra    178 
T3/6  BAR.T3/6.15.3 Óseo Pequena mostra    52 

 BAR.T3/6.15.4 Óseo Pequena mostra    6 
C5  BAR.C5.15.9 Óseo Un fragmento de óso 

indeterminado  
 1 13 

 BAR.C5.15.10 Óseo Un fragmento de óso 
indeterminado  

 1 22 

C6  BAR.C6.15.4 Óseo Mostra grande    175 
 BAR.C6.15.4 Óseo Mostra grande    123 
 BAR.C6.15.5 Óseo Mostra na que destaca un 

colmillo de xabarín, 
algunha mandíbula 
indeterminada ou unha 
rótula  

  90 

 BAR.C6.15.5 Óseo Pequena mostra   3 
 BAR.C6.15.6 Óseo Pequena mostra   136 
 BAR.C6.15.6 Óseo Pequena mostra   39 
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ZONA UE SIGLA DEFINICIÓN Outro Material PEZA DEB 
Nº INVENT TG Imb. Ind. Definición Forma Nº 

frag. 
C1  BAR.C1.15.23   X Un fragmento 

indeterminado de barro 
cocido 

Min. 1  

C2A  BAR.C2A.15.8   X Un fragmento 
indeterminado de barro 
cocido 

Min 1  

MATERIAL CONSTRUCIÓN                           

OUTROS MATERIAIS                           

 

ZONA UE SIGLA DEFINICIÓN Outro Material PEZA DEB 
Nº INVENT TG Imb. Ind. Definición Forma Nº 

frag. 
C1  BAR.C1.15.10    Restos de área queimada Min. 1  
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CASTRO DE BAROÑA

A

Material Cerámico

Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

erra- rqueos S.L.AT AT RqeosRra

0 1 5cm.

BAR.C1.15.7.1

BAR.C1.15.7.2
BAR.C1.15.7.7

BAR.C1.15.7.8

BAR.C1.15.10.4

BAR.C1.15.11.1

BAR.C1.15.23.4

BAR.C1.15.5.1

BAR.C1C.15.3.1

BAR.C1C.15.3.4

SONDAXE 1
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CASTRO DE BAROÑA

A

Material Cerámico

Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

erra- rqueos S.L.AT AT RqeosRra

0 1 5cm.

SONDAXE 2

BAR.C2A.15.3.1
BAR.C2A.15.5.4

BAR.C2B.15.4.9

BAR.C2B.15.4.2

BAR.C2B.15.4.4

BAR.C2B.15.4.5

BAR.C2B.15.4.10

BAR.C2B.15.5.1

BAR.C2B.15.5.2

BAR.C2B.15.5.3

BAR.C2B.15.6.1
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A

Material Cerámico

Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

erra- rqueos S.L.AT AT RqeosRra

0 1 5cm.

SONDAXE 5 e 6

BAR.C6.15.6.1

BAR.C5.15.3.1

BAR.C5.15.4.1

BAR.C6.15.5.6

BAR.C5.15.3.2

BAR.C6.15.6.8

BAR.C6.15.4.2

BAR.C6.15.4.4

BAR.C6.15.5.1

33cm

23cm
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CERÁMICA  DEBUXADA: 
 
 
BAR.C1.15.5.1: Fragmento de borde con inflexión, a peza non dá forma per polas súas 

características sabemos que se trata dunha ola grande. A superficie é de cor parda e ambas 

caras e a pasta de cor gris con desgrasantes grosos de cuarzo e mica. O tratamento 

empregado é o alisado. 

BAR.C1.15.7.1: Fragmento de borde con inflexión, a peza non dá forma per polas súas 

características sabemos que se trata dunha ola grande.A superficie é de cor escura no interior 

e avermellada no exterior, a pasta é avermellada con desgrasantes grosos de cuarzo e mica. O 

tratamento empregado é o alisado. Sinalar que no borde presenta unha liña decorativa 

composta por mamelóns que rodean o borde da ola. 

BAR.C1.15.7.2: Fragmento de borde saínte que non chega a dar forma. A peza presenta 

unha cor avermellada en ambas caras da peza e a pasta é gris con desgrasantes medios de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C1.15.7.7: Fragmento de borde plano saínte e engrosado que non chega a dar forma. A 

superficie é de cor parda en ambas caras e a pasta é parda con desgrasantes medios de cuarzo 

e mica. O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C1.15.7.8: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras e a pasta é tamén parda con desgrasantes finos de cuarzo e 

mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dunha banda de tres 

acanaladuras seguida por unha liña de estampillados de olas. 

BAR.C1.15.10.4: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é escura en ambas caras e a pasta é de cor gris con desgrasantes medios de cuarzo 

e  mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoracións consta dunha liña incisa 

enmarcada por dúas de estampillados de ondas. 

BAR.C1.15.11.1: Fragmento dun borde plano e saínte que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é avermellada en ambas caras e a pasta é tamén avermellada e está composta por 

desgrasantes finos de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. Cabe sinalar que a 

peza presenta unha decoración na parte exterior do borde a base dunha liña de estampillados 

de ondas. 

BAR.C1.15.23.4: Fragmento de borde plano saínte, que se estende ata o colo, que a pesares 

de non dar forma sabemos que se trata dunha ola grande. A cor da superficie é parda no 

interior e avermellada no exterior, a pasta é parda con desgrasantes medios de cuarzo e mica. 

O tratamento empregado é o alisado. 
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BAR.C1C.15.3.1: Fragmento dun borde plano saínte e volto, cun diámetro de 18 cm., que 

non chega a dar forma.  A cor da superficie é escura no interior e o exterior é pardo, a pasta é 

parda con desgasantes finos de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado.  

BAR.C2A.15.3.1: Fragmento de colo que non dá forma. A cor da superficie é parda no 

interior e avermellada no exterior. A pasta é gris con desgrasantes medios de cuarzo e mica e 

o tratamento empregado é o alisado. Presenta decoración cunha sinxela moldura á que lle 

segue outro deseño que non se chega a distinguir xa que coincide coa fractura da peza. 

BAR.C2A.15.5.4: Fragmento de ombreiro que non chega a dar forma. A cor da superficie é 

clara en ambos lados ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos ed cuarzo e mica. 

O tratamento empregado é o alisado. A peza presenta decoración a base de tres liñas de 

baquetóns con incisións resultando liñas que semellan estar taqueadas. 

BAR.C2B.15.4.2: Fragmento de borde plano saínte con parte de colo que non chega a dar 

forma. A cor da superficie é avermellada en ambas caras e a pasta é tamén avermellada con 

desgrasantes medios de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C2B.15.4.3: Fragmento e ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dunha liña incisa 

seguida por unha de estampillados de ondas e outra de círculos concéntricos. 

BAR.C2B.15.4.5: Fragmento de borde plano saínte que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes medios de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C2B.15.4.9: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dunha liña formada 

por mamelóns. 

BAR.C2B.15.4.10: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes finos de cuarzo e mica. A 

decoración e moi sinxela a base dunha liña incisa horizonal. 

BAR.C2B.15.5.1: Fragmento de colo decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda no interior e avermellada no exterior. A pasta é gris con desgrasantes finos 

de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dunha banda 

composta por catro liñas incisas horizonatais e que está enmarcada por pequenas incisións 

oblícuas que semellan formar triángulos. 
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BAR.C2B.15.5.2: Fragmento de colo decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é escura en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes finos de cuarzo e mica. O 

tratamento empregado é o alisado. A decoración consta de dúas liñas horizontais incisas que 

enmarcan unha combinación de liñas oblicuas de estampillados de puntos. Na parte inferior 

desta secuencia continúa unha liña feita con estampillados de semicírculos. 

BAR.C2B.15.5.3: Fragmento de borde sainte e plano decorado que non chega a dar forma. A 

cor da superficie é avermellada en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes finos de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración localízase na parte plana 

do borde e consta de varias liñas incisas. 

BAR.C2B.15.6.1: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dos restos do que 

semellan ser estampillados de círculos xa que o debuxo atópase xusto na fractura da peza. 

BAR.C5.15.3.1: Fragmento dun borde saínte e colo que non chega a dar unha forma 

completa pero o diámetro do borde, que é de 23 cm, indícanos que se trata dunha ola grande. 

A cor da superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes 

grosos de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C5.15.3.2: Fragmento dunha asa plana decorada que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é avermellada no interior e parda no exterior. A pasta é avermellada con 

desgrasantes medios de cuarzo e mica. O tratamento é o alisado. A decoración trátase dunha 

sinxela liña incisa que recorre verticalmente a asa. 

BAR.C5.15.4.1: Fragmento dun borde plano saínte que no n chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes grosos de cuarzo e mica. 

O tratamento empregado é o alisado. 

BAR.C6.15.4.2: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é avermellada en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes finos 

de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado no interior e o espatulado no exterior. 

A decoración consta de incisións oblicuas formando unha liña horizontal dentada. 

BAR.C6.15.4.4: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda no interior e avermellada no exterior, a pasta é parda con desgrasantes 

finos de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración consta dunha 

banda composta por dúas acanaladuras que enmarcan incisións oblicuas que debuxan unha 

liña dentada. 
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BAR.C6.15.5.1: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie é parda no interior e avermellada no exterior, a pasta é gris con desgrasantes finos 

de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. A decoración está formada por unha 

secuencia de tres acanaladuras seguidas de varias incisións oblicuas paralelas, caídas tanto á 

dereita como á esquerda, que forman triángulos 

BAR.C6.15.5.6:Trátase dun fragmento de borde con arrinque de asa que non chega a dar 

forma. A cor da superficie é avermellada en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes 

finos de cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. Presenta decoración a base de 

dúas bandas compostas por dúas liñas incisas que enmarcan unha  secuencia de incisións en 

forma de “X”. 

BAR.C6.15.6.1: Fragmento de borde saínte e colo que non nos chega a dar forma. Pero o 

diámetro do borde é aproximadamente duns 35 cm. Polo que se trata dunha ola grande. A cor 

da superficie é parda en ambas caras ao igual que a pasta que presenta desgrasantes grosos de 

cuarzo e mica. O tratamento empregado é o alisado. Presenta decoración no borde de retícula 

bruñida e no colo unha combinación dunha liña incisa seguida de estampillados de ondas. 

BAR.C6.15.6.8: Fragmento de ombreiro decorado que non chega a dar forma. A cor da 

superficie gris en ambas caras e a pasta é gris con desgrasantes medios de cuarzo e mica. O 

tratamento empregado é o alisado. A decoración consta de dúas liñas incisas que rematan nun 

mamelón a modo de colgante. 
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3.2. RESTAURACIÓN E CONSOLIDACIÓN DE 

ESTRUTURAS  

Dirección: Miguel Angel López Marcos 

 

 

 Una vez realizados os traballos de escavación arqueolóxica e 

definidas as estruturas, realizouse unha valoración consensuada coa 

dirección técnica dos elementos atopados. Posteriormente procedimos a 

súa restauración comezando polo desmontaxe do paramento restaurado 

engadido ao muro orixinal. O material deste paramento tivo que ser 

retirado e posteriormente foi utilizado nas labores de restauración. 

 Posteriormente levouse a cabo un acondicionamento xeral de 

todolos restos e a limpeza da zona intervida e  por último procedeuse a 

instalación da sinalización informativa referida a muralla Norte. 

 Durante estes traballos levouse a cabo o plan de divulgación e 

difusión descrito no apartado correspondente. 

 

 METODOLOXIA  

 

 En primeiro lugar e denantes de comezar a intervención de 

consolidación propiamente dita levouse a cabo unha documentación 

fotográfica e gráfica exhaustiva para poder comparar os resultados finais 

e ter toda a información orixinal dás estruturas do asentamento.  

 Respecto de restauración, i en relación a metodoloxía de traballo, 

tívose en conta na restauración dás estruturas que dita labor foxe sempre 

reversible, polo que os materiais utilizados necesariamente cumpren dous 

requisitos, por unha banda a posibilidade de refacerse en calquer 

momento posterior e por outra a súa durabilidade no tempo garante 

dunha perduración adecuada dá consolidación de cara a súa posta en 

valor para o público. 
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 A consolidación dos elementos arquitectónicos, muros i estruturas 

de delimitación, realizouse por recrecida de fiadas, co fin de protexer as 

orixinais do contacto exterior e deste xeito sufra a posible deterioro a 

nova fiada.  

 A pedra necesaria para as novas fases maiormente sae das terreras 

existentes e das novas etapas de escavación cuxa selección e achegue 

realizouse de forma manual e mecánica. No caso da muralla que necesita 

bloques grandes de pedra non foi necesario o aporte e exterior. 

 Tras o proceso de transporte e selección de pedras, cos datos 

extraídos da escavación, iniciouse o proceso de restitución utilizando 

como argamasa un morteiro bastardo tipo M-40 a base de cal groso e area 

de río enriquecido con un aditivo calcinado como creta. Este aditivo é 

básico para acelerar o proceso de carbonatación do morteiro. As bardas, 

remates e llagueados elaboráronse cun proceso de cribado manual de 

terra vexetal aglutinado con latex vinílico.  

 A construción dos paramentos realizouse ao estilo propio do 

xacemento con aparello concertado sen descoidar a inclusión de cantos. 

O paramento exterior da muralla norte presenta un paramento case 

ciclópeo e necesita grandes bloques de pedra ben retacados. 

 

  Para proceder á restitución utilizáronse os mesmos elementos de 

separación que vense empregando nas derradeiras campañas de 

consolidación para distinguir en todo momento o orixinal dos engadidos 

que é un elemento cerámico. Nembargantes no lenzo exterior da muralla 

exterior a causa do tamaño de grandes dimensións das pedras 

colocáronse anacos de esquisto serrado de maior tamaño que tiñan máis 

sentido para o caso desta muralla de paramento ciclópeo. 
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 Para conseguir o ton do terreo circundante tintaranse os morteiros 

con colorantes de tipo inorgánico que sexan insensibles aos cambios de 

cor por altas temperaturas, criogenización, etc. Nos casos de disgregación 

o nos casos en que la hidrólisis do feldespato comenza a actuar 

procedeuse a consolidar utilizando silicato de litio si a humidade supera 

un 40%, do contrario recurrirase aos siloxanos oligométricos en xeral.  

 Tras a documentación e extracción de datos necesarios as 

testemuñas e perfís foron eliminados na medida do posible. A súa 

protección e consolidación é unha entelequia en xacementos deste tipo, 

sobre todo si se ten en conta o substrato areoso. No caso das escavacións 

interiores polo de agora e pensando nunha próxima intervención 

deixáronse cubertos parcialmente. 

 

 Durante os traballos de escavación en la muralla norte de Baroña 

localizáronse varias estruturas novas que confirman a existencia dunha 

primeira muralla que aínda se conserva en moi bo estado. 

 A intervención de restauración se centrou na muralla Norte 

principalmente, levando a cabo a restauración diferenciada de as dúas 

estruturas defensivas existentes pertencentes a diferentes momento de 

ocupación do castro. Ademais da súa restauración, procedeuse o 

acondionamento do espazo exterior da muralla posterior a súa escavación 

en área e a revisión da totalidade das estruturas restauradas en 

intervencións de anos anteriores para corrixir parcialmente pequenos 

sectores ou tramos de muros nos que existiran pedras movidas pola 

acción do medio físico ou a acción antrópica. 
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PLANO DE RESTAURACIÓN
BAROÑA - PORTO DO SON A Coruña 2015

erra- rqueos S.L.AT
Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.
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3.2.1. A MURALLA MIII OU MURALLA ANTIGA 

 

 A muralla interior ten un paramento de pedra ben careada de 

granito e esquisto. É igual que o paramento orixinal que atopamos 

durante a escavación da primeira muralla asociada o foxo no ano 2013 e 

polo tanto pensamos que a súa semellanza é consecuencia de que foron 

ambas realizadas nun mesmo momento. 

 Ten un paramento a favor de fachada que se constrúe realizando 

cada aproximadamente 50 cm un retranqueo o chanzo que vai 

desprazando as fiadas cara ao interior. Desta forma aseguran que a 

contención dos sedimentos aguantará. No senso da súa construción tamén 

é posible que utilicen os chanzos para facilitar o remate da parte alta da 

muralla pois usan os chanzos exteriores para subir cara arriba e seguir 

construíndo. 

 A escavación da sondaxe 2 permitiu coñecer que a muralla ten 4 

metros ata a parte superior onde se atopaba o firme do paso de rolda da 

muralla. E unha gran altura que confire a muralla unha dimensión 

monumental. A esto hai que engadir 1 m ou 1,5 m para o parapeto que 

protexía o paso pola parte superior da muralla condición que ten o feito 

de ter as escaleiras de subida cara arriba. Isto ofrece unha altura total 

confirmada de 5 metros mínimo. 

 A altura total de muralla foi posible determinala pola aparición na 

cara interior da muralla dunhas escaleiras de acceso a parte superior. 

Durante os traballos de restauración do sector ou sondaxe 1, na parte 

superior atopamos o derradeiro chanzo que chegaba a parte alta da 

muralla. Neste caso das escaleiras a súa boa conservación permitiu que 

so tiveramos que colocar un chanzo novo na parte superior da escaleira 

para protexer as fiadas orixinais. 
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Escavación entre as murallas e detalle dos restos da primeira muralla 
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 A muralla atopábase ben conservada nas fiadas inferiores mentres 

que na parte superior contaba con tramos que tiñan diferentes graos de 

conservación, presentando algún roto e zonas con arranxos puntuais do 

segundo momento de ocupación. 

 Os principais tramos da muralla onde se repuxeron fiadas 

perdidas son dous pequenas fosas topados na sondaxe 1 e na sondaxe 5. 

5 sucesivamente. 

 

Detalle dos pequenos tramos ao sur do lenzo exterior da muralla antiga 
onde tivose que repoñer fiadas do muro 
 

 A restauración na primeira muralla consistiu na limpeza e 

documentación da mesma para logo  proceder á substitución de 

mampostos caídos ou perdidos por outros novos da zona, recibidos con 

morteiro de cemento branco, cal e area tinguido con pigmentos naturais. 

A proporción foi a adecuada para garantir a rápida carbonatación do 

morteiro.  

 A consolidación realizouse seguindo un modelo fiel ao orixinal, 

colocando un elemento separador entre os paramentos orixinais e os 

novos restaurados. 
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Traballos de restauración sobre os rotos do lenzo exterior e reposición 
dos recheos internos nesta zona sur. 
 

 

Detalle do paramento da muralla MIII dende o norte. Se aprecia o roto 
recheo durante as restauracións antigas 
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A partir da zona da sondaxe 5 e unha vez superado o sector onde 

atopamos a fosa do roto do lenzo da muralla III, atopamos unha zona 

onde existe un abultamento na parte superior da muralla. Trátase dun 

engadido de fiadas feito nun roto da muralla que seguramente foi 

realizado durante as consolidacións antigas. Este tramos respectouse e 

deixamos o tramo sen rectificar xa que tamén puido estar feito en época 

antiga no segundo momento de ocupación coma resultado dun arranxo 

puntual neste paramento (ver foto anterior). 

 

 

Arranxo do paramento do lenzo exterior  sobre a sondaxe 2 . 

 

 Outra operación similar documentada sobre o lenzo exterior da 

muralla antiga MIII, se recoñece no paramento descuberto por riba da 

sondaxe 2. Neste zoan puidemos comprobar como amuralla aparece ben 

conservada nos niveis inferiores aínda que na parte superior tiña 

realizada no se paramento un arranxo que evitou repoñer os chanzos 

sucesivos do lenzo orixinal. 
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Imaxe final da restauración do paramento no sector da sondaxe 2 

 

 

Vista xeral do lenzo restaurado dende o sur. Apreciase como a muralla 
cara ao norte va perdendo fiadas orixinais dos chanzos e foi 
reconstruída cun paramento lineal diferente o que tiña a muralla MIII 
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Vista xeral da comezo do proceso da coroación da muralla MIII 

 

 No referente a coroación levouse a cabo o recheo da parte 

superior que permite corrixir a restauración anterior que colocou cara 

interna no lenzo interior da muralla. Para realizar esta corrección 

decidiuse recrecer levemente (1 ou 2 fiadas) a cara exterior e interior do 

lenzo da muralla para evitar ofrecer o aspecto guillotinado que mostraba 

para converter a liña recta construída nunha irregular con varias 

inflexións que producen un aspecto máis adecuado aos restos.  
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Detalle en primeiro término do remate da cabeceira da muralla MIII. 

 

Finalmente se levo a cabo o recheo dos llagueados cun proceso de 

cribado manual de terra vexetal aglutinado con latex vinílico. 

 

 

Detalle dos traballos realizados nos paramentos das murallas no recheo 
dos llagueados 
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 Despois dos traballos de restauración a antiga cara interior do 

muro interno da muralla desaparece aportando un recheo ao interior con 

mamposto de cantos que borra a cara interior e evita un cambio drástico 

da imaxe tradicional dos elementos defensivos do castro aínda que 

equivocada. 

 Como se comentou, a técnica construtiva castrexa utiliza a fábrica 

de mamposto  recibido en seco e enripiado ao interior. Iso deixa de lado a 

creación de fachadas no interior da muralla. 

 

Traballos de coroación da primeira muralla despois da restauración 

 

 Na zona Norte cara a sondaxe 3, o lenzo orixinal da muralla vai 

cambiando e atopamos na zona máis ao norte un tramo exterior no que se 

colocou outro lenzo que non ten retranqueos e presenta un paramento 

similar a muralla con pedra mediana e pequena e moi ben rematada que 

pode ser un reforzo dunha zona onde a muralla orixinal tivera algunha 

estrutura que non se conserva. Polo de agora non podemos definir este 

sector norte con mais detalle. 
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No sector Norte atopamos un cambio brusco no tratamento e 

conservación da muralla. Os chanzos que tiña amuralla orixinal atópanse 

perdidos e so se conservan nos niveis inferiores. A muralla foi 

reconstruída repoñendo fiadas sen respectar o paramento orixinal. O 

problema é poder coñecer si este arranxo débese as restauracións 

modernas ou é unha transformación da muralla da segunda fase. 

 Isto seria posible xa que atopamos durante a escavación da 

sondaxe 3 unha estrutura nas capas inferiores que semella un muro 

escalonado que puido utilizarse no segundo momento de ocupación para 

acceder o paseo de rolda. 

 

 

Vista xeral da sondaxe 3 e zona onde cambia o paramento da muralla 
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Detalle da zona onde atopamos as reformas no paramento e o segundo 
lenzo interior da muralla  
 

Nesta zona topamos ademais un segundo lenzo interior que aparece 

construído a favor de fachada cunha inclinación enorme cara ao interior 

da muralla. Estas estruturas atopadas reflictan un cambio na muralla 

debido a existencia dalgunha construción que hoxe non se conserva o ben 

a causa dunha reforma posterior que agochou outros restos máis antigos. 

En todo caso a restauración se limitou a restaurar os elementos 

distorsionados nas restauracións recentes e a estabilizar os restos para a 

súa conservación. 
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3.2.2. A MURALLA II ou MURALLA EXTERIOR 

  

 A escavación realizada permitiu definir a muralla exterior 

construída a base de grandes bloques redondeados de granito.  

 Nas reconstrucións anteriores sistematicamente preséntase 

fachada no interior de murallas ou de muros de contención. No caso da 

muralla, é máis grave porque presenta unha lectura construtiva que non 

se corresponde en absoluto coa edilicia castrexa, nin con calquera lóxica 

construtiva, xa que é unha soa construción a dobre cara con recheo de 

ripio e terra ao interior. Isto significa que como construción intrínseca, 

ten dúas fachadas. 

 Nembargante a escavación permitiu documentar outra novidade 

que non se coñecía. Atopamos un lenzo interior da muralla exterior que 

define un parapeto de 1-1,5 metros ondea topamos a cota de solado do 

adarve, configurando un paseo de rolda. 

 

Vista xeral do muro interior da muralla exterior MII que configura a 
barbacana. Aprécianse algúns tramos perdidos que foron repostos. 
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Vista xeral do estado final do paramento interior unha vez restaurado 

 

 No referente a muralla ao exterior levouse a cabo a corrección do 

restaurado, posto que é dubidosa a fidelidade demostrada no proceso de 

reintegración realizada. A antiga restauración non presenta separador 

aínda que se pode corrixir xa que utilizaron un paramento diferente e se 

fixo en algunhas zonas con morteiro de cemento gris de forma quizais 

abusiva, onde predomina o llagueado sobre o mamposto. O novo 

separador colocado se realizou a base de pizarra serrada por mor dos 

grandes bloques de pedra desta muralla. 

 Procedeuse á substitución dos mampostos de pequeno tamaño 

colocados en intervencións de restauracións anteriores por outros novos 

similares ao orixinal, recibidos con morteiro de cemento branco, cal e 

area tinxida con pigmentos naturais. A proporción foi a adecuada para 

garantir a rápida carbonatación do morteiro. Colocáronse separadores na 

parte exterior do lenzo de pizarra serrada. 

 

 



MEMORIA DO ACONDICIONAMENTO E CONSOLIDACION ARQUEOLOXICA PARA A POSTA EN 
VALOR DO CASTRO DE BAROÑA  

Porto do Son,   A Coruña, 2015 

 

 
 

Terra‐Arqueos	S.L.	 Página	90	

 

 

 

 

Detalles do estado anterior, durante o proceso e despois da restauración 
da zona exterior sur da muralla 
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 Para obter materia prima aproveitamos a escavación extramuros 

da zona de derrube encostada á cara exterior do primeiro recinto. O 

aparello orixinal exterior da muralla esixe pedras de gran tamaño para 

construir un paramento ciclópeo.  

 Outro condicionante que tivemos en conta é que o lenzo exterior 

da muralla está construído a favor de fachada para que resista máis 

estruturalmente. A restauración de novas fiadas tivo en conta esta 

característica da muralla norte. Finalmente se colocou a coroación e se 

realizou ou llagueado da lenzo interior do parapeto construído con pedra 

de menor tamaño. 

 Os tramos reconstruídos nas restauración do século pasado que 

non respectaron as características orixinais foron retirados e repuséronse 

os tramos seguindo os rasgos orixinais. 

 

 

Detalle do paramento orixinal no que se insertaron restauracións que 
non respectaron as características da muralla orixinal. Estes tramos 
foron levantados e restaurados de novo. 
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Detalle dos traballos de reposición dos tramos feitos nas consolidacións 
antigas na muralla exterior 
 

 

Detalle do proceso de restauración do tramo superior da muralla 
exterior 
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 Outros traballos acometidos foron a limpeza e acondicionamento 

de todo o xacemento o que mellora a súa imaxe e visión actual que ano 

tras ano sofre alteracións polos axentes antrópicos e físicos que afectan as 

estruturas. Tamén realizouse o acondicionamento do espazo exterior da 

muralla MII aportando un estendido da area da praia e retirando o lixo e 

as pedras caídas. 

 Os traballos comprenden a roza mecánico-manual de todo o 

recinto intramuros e o acondicionamento, retirada de lixo e pedras soltas 

das estruturas do xacemento. 

 Finalmente valorar que conseguíronse os obxectivos 

desenvolvidos nesta actuación para garantir a definición e a conservación 

das estruturas intervidas en Baroña  e destacamos o feito da boa 

potencialidade dos restos condicionados pola corrección da súa antiga 

restauración nalgúns casos e pola boa conservación noutros 

documentados, o que permite asegurar resultados inmellorables de cara a 

divulgación deste patrimonio cultural no futuro. 
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 3.3.-  OUTROS TRABALLOS REALIZADOS  

 
  3.3.1. Roza e limpeza do xacemento 

 

 Os traballos de limpeza e roza son necesarios para ter unha visión 

do conxunto da totalidade do xacemento. A realización destes traballos 

fíxose por medio de ferramenta manual e maquinaria adecuada 

puntualmente, valorando as condicións de cada zona para non alterar 

ningún aspecto do xacemento e sempre baixo control arqueolóxico. 

 Antes de comezar as labores de limpeza propiamente ditos, 

procedeuse á realización dun proceso de documentación fotográfica 

exhaustiva que nos permite despois poder comparar os resultados finais 

do traballo co punto de partida previamente encetado, así como a 

evolución diacrónica das diferentes fases do mesmo. 

 Nas zonas puntuais dos parapetos i en zonas onde hai restos de 

estruturas arqueolóxicas a limpeza foi sempre efectuada de maneira 

manual. Neste proceso retirase en primeiro lugar a maleza máis grande 

para despois quitar a maleza de menor envergadura. 

 A vexetación que se estende sobre o xacemento sufre un 

tratamento específico xa que ten que retirarse de xeito moito máis 

coidadoso, xa que os niveis arqueolóxicos poden verse alterados senón se 

realiza un proceso que teña en conta a existencia de niveis asociados a 

terra que sostén a vexetación.  

 No seguimento dos traballos de limpeza, os traballos foron 

sempre controlados por técnicos arqueólogos e tíveronse en conta todos 

os eventuais achados arqueolóxicos.  

 Unha vez retirada a maleza por sectores, foi xuntada e retirada 

fora do xacemento, cargando manualmente sobre un transporte. 
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3.3.2. Reposición e consolidación de elementos caídos  

 

 Despois dunha valoración xeral do estado de conservación das 

estruturas  a cargo do director de restauración de todos os sectores do castro 

nos que se realizaron traballos de consolidacións se realizou una diagnose 

de traballo para tratar os problemas existentes. Na valoración estableceu 

que non se atoparon na restauración realizada problemas de conservación 

polo que únicamente tiveron que recolocarse algúns elementos pétreos 

movidos ou desprazados pola acción antrópica e as agresións do medio 

físico. 

 Despois da valoración realizouse o arranxo puntual das estruturas 

que requirían un novo tratamento de consolidación puntual. Estes traballos 

realizáronse sobre todas as estruturas restauradas do castro. 

 

 

Traballos de conservación e reposición de elementos caídos sobre as 
estruturas restauradas recentemente no castro 
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 3.3.3. VOO FOTOGRAMÉTRICO  

 

 Realizouse unha restitución fotogramétrica dos restos 

arqueolóxicos e o seu contorno a partir de traballos aéreos e topográficos 

para a obtención dun plano base 2D e 3D que poda utilizarse para a 

realización tanto de traballos arqueolóxicos como de outro tipo que 

pretendan no futuro realizarse no castro de Baroña. 

Esta información non existía e constituía unha necesidade básica 

para que todos os elementos, orixinais e corrixidos podan rexistrarse 

adecuadamente sobre un soporte a usar polos distintos especialistas. Estar 

adaptado a precisións arqueolóxicas, presentando tanto a topografía como 

as estruturas do xacemento. 

Ademais as vistas aéreas demostraron xa dabondo a súa utilidade 

como sistema de rexistro e información. Asemade proporcionan 

documentación de moito valor para a posta en valor do xacemento, 

ofrecendo unha visión que o público non pode ter na visita ao propio 

xacemento. 
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Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.
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Number of Geolocated Images 0 out of 443

Initial Image Positions

The preview is not generated for images without geolocation. 

Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions

Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and
their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane).

Red dots indicate disabled or uncalibrated images.

Overlap

Number of overlapping images: 1 2 3 4 5+

Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic. 
Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good

quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).
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Bundle Block Adjustment Details

Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment 667492
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment 186013
Mean Reprojection Error [pixels] 0.113866

Internal Camera Parameters

E-PM2_OLYMPUSM.14-42mmF3.5-5.6_14.0_4608x3456 (RGB). Sensor Dimensions: 16.800 [mm] x 12.600 [mm]

EXIF ID: E-PM2_OLYMPUSM.14-42mmF3.5-5.6_14.0_4608x3456

Focal
Length

Principal
Point x

Principal
Point y R1 R2 R3 T1 T2

Initial
Values

3840.000 [pixel]
14.000 [mm]

2304.000 [pixel]
8.400 [mm]

1728.000 [pixel]
6.300 [mm] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Optimized
Values

3821.143 [pixel]
13.931 [mm]

2314.022 [pixel]
8.437 [mm]

1725.048 [pixel]
6.289 [mm] -0.034 -0.030 0.037 0.000 0.001

2D Keypoints Table

Number of 2D Keypoints per Image Number of Matched 2D Keypoints per Image
Median 3635 1852
Min 819 61
Max 5477 3128
Mean 3624 1620

3D Points from 2D Keypoint Matches

Number of 3D Points Observed
In 2 Images 99974
In 3 Images 32715
In 4 Images 16049
In 5 Images 9635
In 6 Images 6604
In 7 Images 4858
In 8 Images 3560
In 9 Images 2671
In 10 Images 2076
In 11 Images 1608
In 12 Images 1382
In 13 Images 1164
In 14 Images 1009
In 15 Images 752
In 16 Images 541
In 17 Images 408
In 18 Images 321
In 19 Images 247
In 20 Images 187
In 21 Images 114
In 22 Images 81
In 23 Images 41
In 24 Images 13
In 25 Images 3

3D Points from 2D Keypoint Matches
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Number of matches
25 211 423 635 847 1058 1270 1482 1694 1906

Figure 5: Top view of the image computed positions with a link between matching images. The darkness of the links indicates the number of matched 2D keypoints
between the images. Bright links indicate weak links and require manual tie points or more images.

Geolocation Details

Ground Control Points

GCP Name Accuracy XY/Z [m] Error X [m] Error Y [m] Error Z [m] Projection Error [pixel] Verified/Marked
1 (3D) 0.020/ 0.020 -0.001 0.008 -0.008 0.340 7 / 7
5 (3D) 0.020/ 0.020 0.006 0.001 -0.009 0.213 3 / 3
6 (3D) 0.020/ 0.020 -0.015 -0.001 -0.038 0.585 3 / 3
7 (3D) 0.020/ 0.020 -0.024 -0.007 -0.020 0.450 10 / 10
12 (3D) 0.020/ 0.020 -0.010 0.009 -0.038 0.496 8 / 8
15 (3D) 0.020/ 0.020 -0.002 -0.040 0.009 0.130 12 / 12
16 (3D) 0.020/ 0.020 0.023 0.004 0.006 0.212 8 / 8
18 (3D) 0.020/ 0.020 0.020 -0.004 0.004 0.245 5 / 5
19 (3D) 0.020/ 0.020 0.012 0.001 0.024 0.456 6 / 6
20 (3D) 0.020/ 0.020 -0.008 0.031 -0.004 0.289 13 / 13
21 (3D) 0.020/ 0.020 -0.012 -0.003 0.003 0.111 6 / 6
22 (3D) 0.020/ 0.020 0.005 0.013 -0.008 0.161 7 / 7
23 (3D) 0.020/ 0.020 0.013 -0.016 0.014 0.263 8 / 8
24 (3D) 0.020/ 0.020 -0.007 0.008 0.037 0.396 10 / 10
Mean -0.000041 0.000391 -0.002040
Sigma 0.013214 0.015319 0.020262
RMS Error 0.013214 0.015324 0.020364

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of images where the GCP has been
automatically verified vs. manually marked.

Georeference Verification
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GCP Name: 1 (497535.2000,4726913.5960,65.7340)

P1010197.JPG
P1010198.JPG
P1010199.JPG
P1010254.JPG
P1010255.JPG
P1010256.JPG
P1010257.JPG

GCP 1 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010258.JPG
P1010259.JPG
P1010260.JPG
P1010320.JPG
P1010321.JPG
P1010322.JPG

GCP Name: 5 (497443.0950,4726892.3510,59.2220)

P1010205.JPG
P1010206.JPG
P1010207.JPG

GCP 5 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010153.JPG
P1010154.JPG
P1010155.JPG
P1010186.JPG
P1010187.JPG
P1010188.JPG

GCP Name: 6 (497413.1220,4726927.9340,58.8960)

P1010245.JPG
P1010270.JPG
P1010310.JPG

GCP 6 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010243.JPG
P1010244.JPG
P1010246.JPG
P1010269.JPG
P1010271.JPG
P1010308.JPG

control_patches_ground_0.png
control_patches_ground_not_measured_0.png
control_patches_ground_4.png
control_patches_ground_not_measured_4.png
control_patches_ground_5.png
control_patches_ground_not_measured_5.png


GCP Name: 7 (497387.8370,4726938.5490,61.4850)

P1010272.JPG
P1010273.JPG
P1010307.JPG
P1010309.JPG
P1010337.JPG
P1010338.JPG
P1010339.JPG
P1010371.JPG
P1010372.JPG
P1010373.JPG

GCP 7 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010274.JPG
P1010306.JPG
P1010308.JPG
P1010370.JPG
P1010374.JPG

GCP Name: 12 (497372.6810,4726867.4490,65.7380)

P1010128.JPG
P1010129.JPG
P1010130.JPG
P1010160.JPG
P1010161.JPG
P1010180.JPG
P1010181.JPG
P1010182.JPG

control_patches_ground_6.png
control_patches_ground_not_measured_6.png
control_patches_ground_11.png


GCP Name: 15 (497482.5430,4726893.6060,60.3030)

P1010150.JPG
P1010151.JPG
P1010190.JPG
P1010191.JPG
P1010192.JPG
P1010202.JPG
P1010203.JPG
P1010204.JPG
P1010250.JPG
P1010251.JPG
P1010252.JPG
P1010265.JPG

GCP 15 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010152.JPG
P1010263.JPG

GCP Name: 16 (497442.1990,4726864.4400,57.1960)

P1010102.JPG
P1010104.JPG
P1010134.JPG
P1010135.JPG
P1010136.JPG
P1010153.JPG
P1010154.JPG
P1010155.JPG

GCP 16 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010101.JPG
P1010103.JPG
P1010137.JPG
P1010156.JPG
P1010186.JPG
P1010187.JPG

control_patches_ground_14.png
control_patches_ground_not_measured_14.png
control_patches_ground_15.png
control_patches_ground_not_measured_15.png


GCP Name: 17
(497409.6050,4726848.1210,64.7820)

P1010131.JPG

GCP Name: 18 (497391.0770,4726849.6490,68.5600)

P1010077.JPG
P1010107.JPG
P1010108.JPG
P1010130.JPG
P1010131.JPG

GCP 18 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010078.JPG

GCP Name: 19 (497371.1260,4726864.4490,65.6460)

P1010109.JPG
P1010129.JPG
P1010130.JPG
P1010161.JPG
P1010181.JPG
P1010182.JPG

GCP 19 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

P1010108.JPG
P1010110.JPG
P1010128.JPG
P1010160.JPG
P1010162.JPG
P1010180.JPG
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GCP Name: 20 (497391.3290,4726898.5090,64.7000)

P1010181.JPG
P1010182.JPG
P1010183.JPG
P1010184.JPG
P1010210.JPG
P1010211.JPG
P1010212.JPG
P1010241.JPG
P1010242.JPG
P1010243.JPG
P1010244.JPG
P1010272.JPG
P1010273.JPG

GCP Name: 21 (497353.4720,4726902.8910,68.2500)

P1010179.JPG
P1010180.JPG
P1010214.JPG
P1010238.JPG
P1010239.JPG
P1010240.JPG

GCP 21 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
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GCP 22 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
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GCP 23 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
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GCP 24 was not marked in the following images (only
up to 6 images shown). If the circle is too far away from

the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
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Figure 7: Images in which GCPs have been marked (yellow circle) and in which their computed 3D points have been projected (green circle). A green circle
outside of the yellow circle indicates either an accuracy issue or a GCP issue.

Point Cloud Densification details

Summary

Processing Type aerial nadir
Image Scale multiscale, 1/2 (half image size, default)
Point Density optimal
Minimum Number of Matches 3
Use Densification Area yes
Use Annotations yes
Time for Densification (without report and 3D textured mesh) 48m:47s

Results

Number of 3D Densified Points 38734048

Average Density (per m3) 2342.37

control_patches_ground_not_measured_23.png
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558679#label19
https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/202558679#label19
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ZONAS DE ACTUACIÓN.

Traballos de Arqueoloxía Restauración e Posta en Valor do Patrimonio.

POSTA EN VALOR DO CASTRO DE BAROÑA
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 3.3.3. Divulgación social 
 

 O Plan de divulgación e difusión social levouse a cabo de xeito paralelo aos 

traballos de campo e, xa dende o primeiro día, considerouse un contido básico do 

proxecto. Tivo como obxectivo achegar a realidade do traballo arqueolóxico á 

sociedade en xeral, integrando o castro como elemento visitable nas redes de 

turismo cultural, un aspecto fundamental tendo en conta o seu alto nivel de visitas, 

e como recurso cultural e didáctico para a comunidade local. Neste segundo caso, 

buscouse integrar ao castro e as actuacións arqueolóxicas dentro do tecido social do 

concello, preferentemente enfocado aos aspectos educativos e aos escolares e á 

mocidade de Porto do Son.   

 

 O Plan de Divulgación  contou en todo momento coa colaboración das 

Concellerías de Cultura e Turismo de Porto do Son. Aproveitamos aquí para 

agradecer aos seus responsables, os concelleiros Dona María Maneiro e Don José 

Manuel Deán, a colaboración prestada.  

 

 

Comunicación, difusión e diseminación da información  

 

Medios de comunicación convencionais: prensa, radio e televisión  

 

O desenvolvemento e resultados do traballo difundíronse a traveso dos medios 

habituais de comunicación (prensa escrita, televisión, radio) e internet (blogs 

especializados en Cultura e Patrimonio), con presenza activa dos membros do 

proxecto (arqueólogos e restauradores). Neste senso foi moi relevante o 

seguimento dos traballos tanto na prensa escrita local (La Voz de Galicia, edición 

Barbanza e edición Galicia; El Correo Gallego, sección Terras de Compostela), 

como nas cadeas  de televisión, sobre todo en Telesalnés e na Televisión de 

Galicia, incluíndo neste segundo caso unha conexión en directo durante o magacine 

matinal A Revista, con entrevistas e situ e o desprazamento do equipo televisivo, 

comandado pola popular Iria Soengas, ao mesmo xacemento.  
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O blog Castro de Baroña e as redes sociais 

 

Asemade, e tal e como se especificaba no proxecto de intervención, activouse un 

blog encargado na difusión da información extraída na actuación. Así, non só dá a 

coñecer o desenvolvemento dos traballos e as novidades extraídas perante esta 

campaña, senón que acolle todo tipo de información encol do castro e a parroquia 

na que se insire. As entradas, ademais da temática estritamente arqueolóxica, falan 

de etnografía, historia, natureza e paisaxe, ... O blog, activo perante os meses de 

traballo de campo (abril, maio e xuño), mostrou unha forte imaxe corporativa, 

testemuñada no seu propio nome SON DO MAR, ao que segue o subtítulo Proxecto 

de acondicionamento e consolidación do Castro de Baroña 2015. A referencia 

exacta para consulta é: baronhasondomar.blogspot.com. 

 

A repercusión deste blog foi grande e mesmo se pode consultar a traveso dun 

enlace coa web da Xunta Cultura de Galicia dentro da sección Bitácoras 

Castrexas. 

 

A cobertura mediática do proxecto estivo reforzada pola presenza activa nas redes 

sociais a traveso dunha conta en Facebook, denominada Castro Baroña 

Arqueoloxía. Aínda activa, conta con 587 seguidores directos 

Divulgación 

 

Visitas guiadas 

 

O programa de visitas guiadas,  estivo enfocado directamente a escolares, tanto da 

bisbarra como de toda Galicia. En casos concretos, e cando se demandaba, 

incluíron actividades e practicas de coñecemento da arqueoloxía. Esta práctica, que 

tivo moito éxito e causou sensación entre os participantes máis cativos, levouse a 

cabo en zonas do xacemento non sensibles dende o punto de vista arqueolóxico. 

 

Neste punto, debemos resaltar, como sempre, a emotiva visita o 11 de maio dos 

rapaces da escola da parroquia de Baroña, o CEIP Campanario. Como outros anos, 

desprazouse en masa, sete mestres e ata sesenta alumnos, dende 4º de infantil a 6º 

de primaria. 

Ademais dos escolares, tamén outro tipo de público organizado concertou unha 
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visita guiada, concretamente un grupo da Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza 

de Palma de Mallorca, de viaxe turística pola comarca. 

Os grupos escolares que recibiron visita guiada foron os seguintes: 

 

DÍA CENTRO NÚMERO CURSO 

7 abril 2015 IES Porto do Son 35 alumnos, 

3 profesores 

4º ESO 

23 abril 2015 Instituto Espiñeira, 

Boiro 

16 alumnos, 

1 profesores 

3º ESO 

6 maio 2015 Colexío Compañía de 

María, Cangas do 

Morrazo 

31 alumnos, 

3 profesores 

2º ESO 

7 maio 2015 Colexio Santa Irene, 

Porto do Son 

51 alumnos, 

4 profesores 

3º e 4º 

Primaria 

7  maio de 

2015 

PR Plurilingüe, Nosa 

Señora de Lourdes, A 

Estrada 

44 alumnos, 

3 profesores 

5º e 6º 

primaria 

11 maio 2015 CEIP Campanario, 

Baroña 

 

60 alumnos, 

7 profesores 

4º Infantil 

ata 6º 

primaria 

13 maio 2015 Colexio Calasancias, 

Pontevedra 

48 alumnos, 

3 profesores 

2º ESO 

19 maio 2015 Colexio Franciscanas, 

A Coruña 

75 alumnos, 

3 profesores 

1º ESO 

21 maio 2015 CEP Pilar Maestu 

Sierra. A Pobra do 

Caramiñal 

16 alumnos, 

3 profesores 

2º 

primaria 

29 maio 2015 Colexio Franciscanos, 

A Coruña 

45 alumnos, 

3 profesores 

5º e 6º 

primaria 
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Outras actividades 

 

O día 29 de abril, o arqueólogo responsable do Plan de Difusión, desenvolveu unha 

conferencia no marco da Semana Cultural do IES Porto do Son, Patrimonio: 

presente, pasado e futuro, un moi interesante ciclo de ponencias e actividades 

celebrada nas instalacións do centro educativo, titulada: Unha nova visión do 

Castro de Baroña . 

 

 
Unha arqueóloga do proxecto guía a entrada dun grupo escolar  no xacemento  

 

Asemade, o equipo técnico do proxecto colaborou co profesor de plástica do 

mesmo IES Porto do Son, D. Fernando de Castro, para a realización, cos alumnos 

de 3º e 4º de ESO e do Ciclo de Condución de Actividades Físico - Deportivas no 

Medio Natural do Proxecto Educativo "Castro de Baroña", e que culminou coa 

reconstrución virtual do xacemento polos alumnos empregando software Blender, 

Gimp e Premiere. 
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O numeroso grupo de rapaces e mestres de Baroña sempre desborda entusiasmo 

 

 
 Explicación a un grupo de escolares dentro do primeiro recinto  
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 3.3.4. Sinalización e maquetación de trípticos 

 

  Despois de máis de 75 anos das súas primeiras escavacións 

arqueolóxicas, e logo de intensas campañas de consolidación, o Castro de Baroña 

segue a ter deficiencias no que se refire aos apoios informativos e interpretativos  

na súa visita, algo que falta nun foco de atracción turística tan grande. 

 Na intervención anterior propúsose a instalación dunha mesa panorámica 

onde, de xeito gráfico e adecuado a tódolos públicos, se presentaba un mínimo de 

información respecto a intervención realizada na muralla que servía para 

comprender a estrutura dos elementos defensivos intervidos e que son un dos 

elementos máis importantes dos restos arqueolóxicos.  
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 Este elemento atopábase moi deteriorado pola acción vandálica de persoas 

que gravaron trazos sobre o panel o que impedía visualizalo con claridade. 

 Nesta actuación se propoñía a realización dun novo panel para colocalo 

diante da muralla exterior (MII) unha vez finalizada a intervención explicando os 

traballos realizados. Nembargante, unha vez rematados os traballos, o exterior da 

muralla non era o lugar máis indicado para colocar la cartelería xa que supoñía 

unha contaminación visual da mellor vista xeral do poboado castrexo. A opción  

de colocar a sinal no interior no era viable pois aínda non se remataron os trabalos 

no interior do poboado e non tiña sentido colocar a información nun lugar sen 

visión directa.  

 A solución que se levou a cabo foi a reposición do panel instalado na 

campaña do ano 2012, colocando un novo vinilo que integrara a información 

sobre as novas estruturas documentadas nesta campaña do ano 2015. As imaxes 

tamén son novas e integran os novos achados que se engaden aos sistemas 

defensivos do poboado castrexo. 

 A  localización do panel segue a ser a mesma xa que é o mellor sitio para 

ter unha vista xeral de castro e poder ofrecer a información os visitantes a vez sen 

molestar a visión xeral do poboado. 

 

 
Maquetación das novas fotos e textos que ilustran agora o panel informativo 
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 Como traballos para o apoio na conservación das instalacións informativas 

do xacemento procedeuse a limpar e volver a pegar algunhas de las cartelas de 

sinalización existentes nos hitos de madeira tratada colocados nos anos anteriores. 

 Desta forma tivéronse que repoñer os perdidos e limpar os existentes para 

que as pequenas sinais que marcan o itinerario do camiño no quedasen obsoletas. 

 

 

 
 Reposicións dos elementos metálicos das pequenas senais informativas o itinerario 

 polo castro de Baroña. 

  

     
 Maquetación de trípticos 

 

 Elaborouse unha maquetación para editar un material divulgativo de man 

(tipo tríptico despregable) que reflicta aspectos relacionados co xacemento e o seu 

papel na Cultura Castrexa. Este material estará dispoñible para a tempada da 

primavera de 2016 e será un apoio para a visita autoguiada ao xacemento. 
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 O deseño é funcional e cómodo, apto para ser empregado na visita ao castro e 

polo seu tamaño é tamén económico de cara a su edición. Ademais do texto, leva 

apoio gráfico entre o que figuran unha visión do xacemento e os rasgos do 

itinerario, identificando os elementos e puntos senlleiros da visita. 
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4. VALORACIÓNS FINAIS  

  

 De forma previa a realizar as primeiras valoración da intervención 

no xacemento temos que ter en conta algunhas cuestións. O Castro de 

Baroña foi obxecto de campañas de intervención moi antigas e realizadas 

sen metodoloxías arqueolóxicas. O xacemento foi obxecto de 

intervencións moi extensas dende a época do seu “descubrimento” en 

1933 por parte de Pablo Díaz, un carabineiro destinado no posto de Porto 

do Son moi afeccionado á arqueoloxía. A raíz das escavacións “ilegais” 

de Díaz, a administración acomete a primeira intervención correctora 

sobre un xacemento arqueolóxico da que se ten coñecemento en Galicia. 

Foi encomendada ao catedrático da Universidade de Santiago Sebastián 

González García-Paz e consistiu nunha intervención en área na mesma 

zona na que traballara Díaz: o tramo SO da muralla que pecha o segundo 

recinto e o grupo de construcións situado nese mesmo ángulo da 

plataforma. 

 

Fotografía do ano 1933 no que vese o arruinado das murallas 
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 A Guerra Civil truncou unha dinámica de actuacións que non se 

volveu a recuperar ata case 40 anos despois. A finais da década dos 60, o 

coñecido arqueólogo, etnógrafo e director do Museo Arqueolóxico da 

Coruña, José María Luengo Martínez, retoma as escavacións realizando 

catro campañas consecutivas.  

 Luengo, seguindo unha metodoloxía relativamente arcaica incluso 

para a época, abre grandes 

superficies e frontes de 

escavación proporcionando ao 

castro unha imaxe moi 

aproximada á que podemos ver 

hoxe en día. Así, actúa no 

sistema defensivo que pecha o 

primeiro recinto (que el chama 

“antecastro”), escavando o 

foxo e a primeira muralla, 

descubre o lenzo NL da 

muralla do segundo recinto, 

incluíndo o bastión, co que 

delimita a porta principal, e 

grandes extensións no interior.  

 É o primeiro en intuír que o castro atópase organizado en varios 

recintos situados a distinta cota, separados por muros internos nos que se 

abren pasos, como a monumental e fantástica porta-escaleira, que 

descubre entre o segundo e terceiro recintos.  

 No interior, Luengo descubre varias estruturas de planta 

redondeada, algunha delas con fogar interior, e outras construcións de 

funcionalidade artesanal, como a posible forxa axuntada ao muro de 

separación dos recintos 2 e 3.  
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 No sector interior o pe da muralla MII comeza a escavación pero 

non remata as investigacións pola existencia dunhas estruturas que 

semellan ter relación con actividade metalúrxica o que provoca que non 

escave con maior intensidade neste sector interior a muralla MII 

 

Nos anos 80 o historiador Francisco Calo Lourido, natural do 

Porto do Son intervén entre os anos 1980 e 1985 e desenvolve un 

proxecto ambicioso e de gran mérito. Escava a zona situada arredor da 

área de Luengo no terceiro recinto e a superficie situada entre as 

escavacións de García-Paz e o mesmo Luengo no segundo recinto.  

Sen embargo, o arqueólogo sonense destaca por acometer a 

consolidación da totalidade dos restos exhumados por García-Paz e 

Luengo (incluíndo as murallas), e as construcións descubertas por el 

mesmo nas primeiras campañas.  

Asemade, consciente dun dos grandes problemas de conservación 

de Baroña, leva a cabo, en colaboración co arquitecto compostelán 

Baltar, traballos de consolidación e atuado da furna sur. 
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Todas estas intervencións recuperaron un rexistro material e 

construído formidable, puxeron de manifesto a importancia do 

xacemento e converteron a Baroña na imaxe máis recoñecible do 

castrexo marítimo. Sen embargo, tamén están na base de gran parte dos 

problemas que ten hoxe en día: un asentamento escavado en extensión 

dende época moi temperá (as primeiras escavacións datan o ano 1933, en 

plena II República), con máis de trinta construcións á vista e expostas á 

intemperie, e visitado de xeito masivo e relativamente incontrolado. 

Ademais, 15 anos sen actividade arqueolóxica, ou simples traballos de 

mantemento, son demasiados, sobre todo para un xacemento como este, 

cunhas condicións de emprazamento esixentes e moi sensible á erosión e 

aos efectos das inclemencias meteorolóxicas. 

 

 

Vista xeral das escavacións arqueolóxicas de Calo nos anos 80. 
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 Tampouco podemos esquecer o feito de que a maior parte das 

intervencións arqueolóxicas, sobre todo as máis vellas, fixéronse cos 

planeamentos metodolóxicos propios do seu tempo, polo que existe un 

déficit de documentación que impide unha correcta lectura e 

interpretación dos restos. Dacabalo desto, entramos nun dos grandes 

problemas do xacemento dende o punto de vista científico: a indefinición 

do seu marco cronolóxico, manifestada sobre todo na discrepancia entre 

os seus grandes escavadores, Luengo, que o data entre os séculos V e III 

a.C. e Calo, para quen o castro ten unha única fase de ocupación que 

sitúan en torno ao cambio de Era. Hoxe en día, a maioría dos arqueólogos 

asumen que o xacemento tivo unha vida longa e que a súa fundación ten 

que ser, por forza, máis antiga. 

 A valoración inicial das necesidades do xacemento na primeira 

intervención realizada na primavera do ano 2012 tiveron como 

consecuencia a comprensión das necesidades reais vistas entón máis polo 

miúdo, axustando os traballos nas diferentes zonas.  

A nova intervención deste ano 2015 tiña como un dos seus 

obxectivos básicos no eido da investigación, o recoñecemento de 

calquera dato que axude a establecer a estratigrafía e fases de ocupación, 

así como a obtención de datacións absolutas que permitan contextualizar 

Baroña no marco xeral de evolución da Cultura Castrexa no occidente 

galego. Ademais a intervención permitiu un coñecemento máis axustado 

da estrutura orixinal dos sistemas defensivos do poboado, da súa 

evolución ao longo do tempo e das bases materiais do cotián das persoas 

que o ocuparon.  
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 Unha gran parte do traballo realizado nesta campaña foi dedicada 

a corrección dos erros na reconstrución das estruturas nas que atopábanse 

visualmente mesturadas as restauracións con elementos orixinais, máis 

restitucións inventadas. As estruturas presentaban unha lectura 

constructiva que non corresponde en absoluto coa edilicia castrexa. 

 Un dos obxectivos que perseguíamos nesta intervención era 

correxir os falsos históricos desenvolvidos na muralla Norte. Seguindo 

este obxectivo intervimos en catro sectores principais, da muralla de 

forma previa a súa consolidación. 

 Os resultados obtidos nestas zonas unha vez rematados os 

traballos teñen como consecuencia unha nova visión das estruturas de 

defensa de xeito que a interpretación da súa función é máis clara para o 

visitante. 

 A intervención nas murallas necesitou da escavación arqueolóxica 

previas dunha sondaxes. Os resultado obtidos da escavación arqueolóxica 

da sondaxe foron sorprendentes.  

 Atopamos a muralla orixinal do primeiro momento de ocupación 

do xacemento. Esta primeira muralla que definimos como MIII atopábase 

agochada baixo recheos e colmatacións posteriores o abandono do 

xacemento.  

 

Vista xeral da zona do acceso e do estado previo das murallas  
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A escavación das sondaxes e a escavación en área do sector 

entremurallas permitiu descubrir e definir esta muralla. 

 

 

Vista xeral da primeira muralla documentada nesta campaña 2015 
 

 Ten un paramento a favor de fachada que se constrúe realizando 

cada aproximadamente 50 cm un retranqueo o chanzo que vai 

desprazando as fiadas cara ao interior. Desta forma aseguran que a 

contención dos sedimentos. No senso da súa construción tamén é posible 

que utilicen os chanzos para facilitar o remate da parte alta da muralla 

pois usan os chanzos exteriores para subir cara arriba e seguir 

construíndo. 

 A escavación da sondaxe 2 permitiu coñecer que a muralla ten 4 

metros ata a parte superior onde se atopaba o firme do paso de rolda da 

muralla. E unha gran altura que confire a muralla unha dimensión 

monumental. A isto hai que engadir 1 m ou 1,5 m para o parapeto que 

protexía o paso pola parte superior da muralla condición que ten o feito 

de ter as escaleiras de subida cara arriba. Isto ofrece unha altura total 

confirmada de 5 metros mínimo. 
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 A altura total de muralla foi posible determinala pola aparición na 

cara interior da muralla dunhas escaleiras de acceso a parte superior. 

Durante os traballos de restauración da sondaxe 1, na parte superior, 

atopamos o derradeiro chanzo que chegaba a parte alta da muralla. Neste 

caso a súa boa conservación permitiu que so tiveramos que colocar un 

chanzo novo na parte superior da escaleira para protexer as fiadas 

orixinais. 
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A muralla atopábase ben conservada especialmente cara a zona sur, onde 

atopamos unha boa parte da muralla en pé. Unicamente presentaba 

algúns rotos no lenzo exterior que foron consolidados, ais como as fiadas 

superiores nas que foron retiradas as restauracións das fiadas do século 

pasado repoñéndoas por outras novas máis acordes coa nova 

restauración. 
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 No sector Norte atopamos un cambio brusco no tratamento e 

conservación da muralla. Os chanzos que tiña amuralla orixinal atópanse 

perdidos e so se conservan nos niveis inferiores. A muralla foi 

reconstruída neste sector norte repoñendo fiadas sen respectar o 

paramento orixinal. O problema é poder coñecer si este arranxo ou 

restauración débese as restauracións modernas ou é unha transformación 

da muralla da segunda fase. Polo que coñecemos ata gora nos inclinamos 

a pensar que se trata dunha transformación realizada na segunda fase de 

ocupación momento no que se constrúe a segunda muralla ao exterior 

(MII). 

 No apoio desta hipótese temos que mencionar que atopamos 

durante a escavación da sondaxe 3 unha estrutura nas capas inferiores 

que semella un muro escalonado que puido utilizarse no segundo 

momento de ocupación para acceder o paseo de rolda. Este muro 

escalonado se atopa asociado a zona norte onde atopamos o cambio no 

paramento do muro e tamén o achado dun segundo lenzo interior paralelo 

o primeiro aínda que construído cunha forte inclinación a favor de 

fachada. Este segundo lenzo pode ser un elemento do primeiro momento 

de ocupación que quedou agochado polas posteriores transformacións do 

momento final do poboado. 

 No referente a coroación levouse a cabo o recheo da parte 

superior que permite corrixir a restauración anterior que colocou cara 

interna no lenzo interior da muralla. Para realizar esta corrección 

decidiuse recrecer levemente (1 ou 2 fiadas) a cara exterior e interior do 

lenzo da muralla para evitar ofrecer o aspecto guillotinado que mostraba 

para converter a liña recta construída nunha irregular con varias 

inflexións que producen un aspecto máis adecuado aos restos. 
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 Outra cuestión importante que foi documentada durante a 

campaña refírese no sector interior do xacemento. Nesta zona os escasos 

niveis escavados proporcionaron información acerca da necesidade 

dunha escavación de gran envergadura no interior do poboado. Esta 

permitiría documentar a muralla interior sobre a que existen numerosas 

dúbidas acerca de a súa estrutura. Esta escavación necesitaría ademais 

dunha posterior campaña de restauración delicada xa que seguramente se 

atopen restos de estruturas da primeira e da segunda fase tendo que 

realizar unha valoración para poder conservar posible superposicións. 

 

 No segundo elemento defensivo intervido, a muralla exterior 

(MII), existían tramos do paramento que podíase ver na actualidade que 

formaba parte do paramento restaurado sobre unha base que conservaba 

o lenzo orixe. Este paramento non se parecía nada ao reconstruído, o 

mamposto era moi diferente. De cara a estes resultados decidiuse 

recuperar o paramento orixinal retirando as pedras colocadas na vella 

restauración do século pasado e reconstruíndo totalmente o lenzo de xeito 

similar a orixinal. A muralla orixe atopábase construída cunhas pezas 

pétreas de dimensións ciclópeas formadas por grandes cantos que se 

atopaban caídos e dispersos pola area o pé da muralla.  

 Para poder reconstruir a muralla co mesmo paramento tivemos 

que recuperar a pedra de derrube da muralla caída o pe da mesma. A 

restauración desta parte sur do tramo da primeira muralla foi asentada en 

seco sobre base orixinal e necesitou a selección e acopio de pedra que 

supuso o movemento de centos de toneladas de material tanto para o 

paramento coma para o recheo interior. 

 A escavación entre as dúas muralla permitiu documentar outra 

novidade que non se coñecía acerca da muralla exterior. Atopamos un 

lenzo interior da muralla exterior que define un parapeto de 1-1,5 metros 

onde atopamos a cota de solado do adarve, configurando un paseo de 

rolda. 
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 A escavación do espazo entre as dúas murallas ademais de ofrecer 

datos dos elementos defensivos permitiunos obter tamén outro tipo de 

información. Durante a escavación apenas documentamos elementos 

materiais asociados o castro ou a épocas posteriores o que reflicta que a 

barbacana atopábase limpa e despois do abandono foi colmatándose de 

area e recheos despois do abandono dos restos.  

 Co obxectivo de confirmar a estratigrafía parcial obtida na 

sondaxe 1 escavouse a sondaxe 2 entre as murallas ata o nivel da rocha 

de base  e completar a secuencia. En primeiro lugar, sobre a base da 

rocha se conservan os niveis de recheo de construción de area de case un 

metro de potencia asociados a parte máis baixa da muralla antiga MIII.  

Están compostos por areas de diferentes tonalidades que forman dous 

paquetes distintos, son uniformes e non conteñen materiais arqueolóxicos 

nin pedras. 

 Sobre os niveis anteriores atopamos os restos dun pequeno estrato 

que configura a base do nivel de uso deste espazo como paseo de ronda o 

barbacana. E unha capa pouco potente con grixo e sen pedras composto 

de area escura.  
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Neste nivel tampouco puidemos atopar materiais arqueolóxicos. Por riba 

desta base atopamos os restos do nivel de uso e abandono que pertence a 

segunda fase de ocupación da muralla, asociado a muralla exterior o MII. 

Este nivel esta composto por area mesturada con carbóns, pequenas 

manchas de arxila alaranxada e non ten pedras. Neste nivel atopamos un 

par de anacos de cunchas pero ningún material arqueolóxico de outra 

clase. 

 Este nivel de uso se asocia a utilización deste espazo 

entremurallas coma barbacana de xeito que unha persoa puidera vixiar 

cara ao exterior e a vez estar protexida fronte os posibles ataques do 

exterior, non tería ningún outro posible uso. Sobre os restos do nivel de 

uso/abandono do espazo entre murallas se localiza outra unidade 

estratigráfica que se corresponde co nivel máis antigo de abandono sobre 

os restos xa en desuso. Posteriormente sobre este se atopan outros 

recheos de colmatacións máis modernos asociados o abandono e as 

restauracións modernas. 

 As mostras tomadas o longo da estratigrafía deste sondaxe 2 

esperemos podan aportar algunha luz acerca da cronoloxía deste segundo 

momento de ocupación asociado o uso da barbacana. Ata agora non 

temos ningún elemento material significativo que poda aportar un dato 

claro acerca da datación dos elementos defensivos.  

 Durante o proceso de traballo se toma a decisión unilateral de 

rematar a escavación no nivel previo o uso da barbacana para non deixar 

colgado o muro interior da muralla exterior. Aínda que o paramento da 

primeira muralla máis antiga continúa e ten potencia ata o nivel de rocha 

de base, o paramento interior da muralla exterior soamente ten cara ao 

interior ata o nivel polo que pisaban no momento de uso. Por baixo deste 

nivel, a muralla exterior xa non presenta cara e os niveis estratigráficos 

están compostos unicamente por recheos de area entre as dúas murallas 

como puidemos comprobar durante a escavación da sondaxe 2. 
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 O material arqueolóxico recuperado nesta intervención no Castro 

de Baroña resulta característico dun asentamento da Idade do Ferro sito 

na costa. Malia non dispor de secuencias estratigráficas potentes que nos 

permitan asociar os materiais a distintas fases de ocupación, podemos 

apuntar algunhas características. 

 Os restos máis abundantes son os cerámicos aínda que non 

atopamos unha gran cantidade por mor das características da intervención 

a realizar, principalmente de restauración. Os anacos rexistrados son case 

todos eles pequenos, moi esnaquizados e algúns deles bastante rodados e 

pertencen a enxoves domésticos. 

 Seguindo a tradición dominante na olería castrexa, dominan os 

vasos pechados de perfil en S, fondo plano e colo en distinto grado de 

estrangulación. A vasilla dominante é o recipiente pechado, de perfil en S 

e labio esvasado cunha aresta interior que desenvolve unha faceta plana 

oblicua ascendente ou oblicua descendente . 

 Os fragmentos rexistrados son pezas principalmente pequenas e 

bastante rodadas que non chegan a dar unha forma completa; a pesares 

disto as características das pezas nos permiten recoñecer unha cerámica 

principalmente con bordes reforzados tipo Vigo, outros cunha 

ornamentación moi coidada con incisións, estampillados e plásticas que 

amosan o gusto polo relevo. Respecto á adscrición cronolóxica, a 

pesares de contar cunha mostra tan pequena de materiais, non hai dúbidas 

en enmarcalo nas Fases II e III do Castrexo, tal e como demostra a 

presenza de morfotipos ben recoñecibles. O dominio dos facetados 

conecta este conxunto coa zona noroccidental coruñesa e Rías Baixas do 

norte. 
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 Finalmente valorar que conseguíronse os obxectivos desenvolvidos 

nesta actuación para garantir a definición e conservación das estruturas 

intervidas en Baroña  e destacamos o feito da boa potencialidade dos 

restos, condicionados pola corrección da súa antiga restauración nalgúns 

casos e pola boa conservación noutros, o que permite asegurar resultados 

inmellorables de cara a divulgación deste patrimonio cultural no futuro. 

Valorar especialmente a recuperación espectacular da primeira muralla que 

necesitan completar a investigación cara ao interior do poboado castrexo 

mellorando as súas posibilidades de exhibición ao público como unha 

estrutura monumental. 
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Sección do plano de Luengo do ano 1971

Sección das murallas do ano 2015
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INTERVENCIÓN NO EXTERIOR DA MURALLA. ZONA 2
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POSTA EN VALOR DO CASTRO DE BAROÑA.

Vista xeral  do lenzo exterior da muralla ao remate dos traballos de restauración.

Paramento orixinal ciclópeo sobre o que se restaurou nos anos 70 cun paramento de cachotería que nesta campaña se sustituiu por grandes bloques colocados a favor de fachada.

Vista xeral  do lenzo exterior da muralla trala actuación  de 2015. Onde se pode ver a diferenciación do paramento en relación coa muralla que se sitúa detrás.
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O mesmo lenzo interior da muralla ciclópea unha vez rematados os traballos

Lenzo interior da barabacana ao remate da escavación, onde se pode ver a antiga restauración
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O mesmo lenzo  unha vez rematados os traballos de escavación e restuaración

Falsa esquina

Fosa

Fosa

Vista xeral do lenzo da muralla principal durante os traballos de escavación
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Vista xeral da barbacana e a muralla principal antes e despois da retirada da rampa artificial.
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Vista xeral do antes e despois do Corte 7, onde se destapiaron as escaleiras cegadas en época castrexa
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Vista xeral do da muralla unha vez retirado o derrubamento exterior.

Vista xeral das murallas onde se aprecian os diferentes retranqueos do lienzo. Vista xeral da parte interior e das escaleiras que acceden á muralla.



CASTRO
DE

BAROÑA

Unha viaxe á Idade do Ferro

Porto do Son

COMO CHEGARUN LUGAR PARA GOZAR

O castro de Baroña é un dos sitios
arqueolóxicos máis visitados de Galicia: os
restos dun poboado fortificado construido á beira
mesma do mar.

Empezou a escavarse na primeira metade
do século XX e dende o ano 2012 estanse
facendo intensos traballos de restauración. Se
queres gozar da súa visita, cólleme e
acompañareite nunha viaxe ao longo do tempo.

Nun lugar como este, a túa visita non
pode reducirse ás espectaculares ruínas
arqueolóxicas. Porque Baroña ofrece moito
máis. Non deixes de percorrer a súa fermosa
contorna, de moito valor ambiental e moi ben
conservada. Para elo, podes empregar a rede de
sendeiros e camiños tradicionais que atravesan
este enclave único e que foron construídos polos
campesiños da parroquia para cultivar as agras
ou apañar o argazo das praias.

O castro sitúase en Baroña, unha das parroquias
do concello de Porto do Son, na provincia da Coruña.
Achegarse resulta doado. Se ves en automóbil só tes
que tomar a estrada que dende a capital municipal se
diríxe a Ribeira. Logo de 4 km. atopas á dereita o Punto
de Información e recepción de visitantes. Dende aquí
podes baixar ao xacemento arqueolóxico por un
camiño tradicional lousado

Pero existe outro xeito de visitar Baroña,
moito máis emotivo e cheo de sensacións
novas. Dende a propia vila de Porto do Son arranca
un itinerario peonil ata o mesmo castro. A senda
percorre a liña costeira e permite gozar dunha
paisaxe agrícola e mariñeira dunha beleza excepcional.

Concello de Porto do Son

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

direccions e horario.



Estás nun escenario ideal para coñecer como
eran os lugares de asentamento no litoral galego a
finais da Prehistoria.

As persoas que viviron en Baroña decidiron
construir o seu castro nunha pequena península
rochosa e pouco accesible. Organizaron o poboado
en catro recintos separados e rodearon o lugar cun
sofisticado sistema fortificado.

O vestixio máis espectacular que podemos
observar hoxe é a muralla que pecha os barrios
habitados. Nun principio foi un gran muro
achanzado, posteriormente completado cun forte
reforzo ciclópeo.

No interior do asentamento podes contemplar os
restos de moitas construcións feitas de muros de
cachotería e planta redondeada ou oval, seguindo a
tradición da arquitectura dos castros galegos. Dentro
dalgunhas atopáronse fogares ou pequenas lareiras,
empregados para cociñar ou quentar as estancias.

As escavacións sacaron á luz restos de moitos
obxectos arqueolóxicos, sobre todo fragmentos de
cacharros de cerámica e instrumentos metálicos.
Tamén recuperáronse materiais que indican que no
castro se levaron a cabo actividades artesanais
complexas, como o tecido, a metalurxia e a olería.

Ademáis de labrar a terra e criar o gando, as
mulleres e homes que habitaron en Baroña fai máis
de 2.000 anos explotaron de xeito intenso o espazo
costeiro inmediato ao castro, mariscando e
pescando. Un recurso e complemento alimenticio de
moito valor e do que carecían as comunidades que
vivían no interior.
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