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Resumo

A escavación, restauración e posta en valor do castro de Navás, en Priegue (Nigrán, Pontevedra)

xurdiu a partir dunha idea inicial da Fundación Menela. No proxecto plantexábase unicamente a

escavación e restauración dunha construción castrexa delimitada durante a intervención de 1991,

pero finalmente pero tamén se levou a termo a limpeza dun perfil e a xeorreferenciación dos

petroglifos que se atopan nas inmediacións. Procurouse restaurar e/ou reconstruir toda evidencia,
pero sobre todo facer visibles aquelas construcións coetáneas evitando confusións entre

diferentes períodos cronolóxicos e de ocupación sempre e cando fose posible, facilitando a

posterior interpretación e comprensión do "espectador".

O castro de Navás está situado nun outeiro a media ladeira, presentando unha forte pendente cara

a zona occidental, domina unha ampla zona de costa e a entrada da ría de Vigo. A configuración

do asentamento é circular aproveitando as características físicas do outeiro, consta dun recinto
máis elevado delimitado por un socalco que apenas se conserva, o segundo recinto está

delimitado polo sistema defensivo (foxo e muralla de terra) cun aterrazamento de pequenas

dimensións na zona N.

Durante a intervención retiráronse varios depósitos de época contemporánea: recheos

relacionados coas edificacións e infraestruturas existentes no recinto do Centro de Día, e a capa

de terra que selaba o corte realizado durante a escavación de 1991. Definíronse varios derrubos

relacionados coa construción circular, na zona SE da construción, na zona NE e NW da área de
escavación todos formados por pedras maioritariamente de mediano e pequeno tamaño que

aparecen asociadas a restos de arxila e xabre. A construción estaba formada por un muro de

pedra de planta circular (UE08) ao que se adosaba un muro de contención ou de aterrazamento

na zona NW (UE11), na zona NW existía un aterrazamento cunha construción a un nivel inferior

polo que a existencia desta pendente pu ido provocar a necesidade de reforzar o muro orixinario.

Debaixo do derrubo definiuse un depósito con numerosos fragmentos de carbón de diferentes

tamaños baixo este localizáronse un fogar de arxila cos restos da derradeira combustión realizada

no interior da construción e de sementes carbonizadas. Asociado a esta estrutura e na zona NW

da construción apareceu un depósito con numerosos fragmentos de carbón que probablemente se

correspondese a unha zona de deposición dos residuos do fogar. Definiuse un pavimento, e
debaixo del o que podería ser unha preparación realizada a base de terra e pedra miúda

apisonada.
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1. Sintese dos resultados arqueolóxicos

Clave 	 GA36035047 (Castro de Navás e petroglifo do interior

do recinto)

GA36035046 (Petroglifo de Navás)

Coordeadas UTM 	 (x) 516.975

(y) 4.668.025

Cotas de inicio 	 209.727

207.504

Cotas finais 	 208.163

206.523

Acadouse o	 Só se chegou ao substrato nunha zona do interior da

substrato de base 	 construción.

Estratigrafía Niveis de recheo contemporáneos, e outros

correspondentes co abandono e período de

funcionamento e construción da estrutura escavada. No

exterior da construción non se profundizou apenas no

nivel arqueolóxico.
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Estruturas arqueolóxicas Muro de delimitación dunha construción circular, muro

de contención ou de aterrazamento. Estrutura de

combustión no interior da construción.

Material arqueolóxico	 Fragmentos de cerámica castrexa e de material de

importación, lítico indeterminado, arxila.

Valoración arqueolóxica

e patrimonial

A pesar de non ser un xacemento especialmente

representativo no marco da cultura castrexa e de que

os materiais arqueolóxicos recuperados non son moi

relevantes, as mostras recuperadas permitirán

reconstruir o paleoambiente, e a xestión dos recursos

forestais e agrícolas. A ubicación no centro e o interese

demostrado polo persoal do mesmo facilitarán o

proceso de difusión e de conservación do mesmo.
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrän, Pontevedra)

2. introdución

Esta Memoria Final recolle os resultados da intervención levada a termo durante os meses de

outubro e novembro do ano 2006, e que consistiu fundamentalmente na escavación,

restauración e posta en valor dunha das zonas do castro de Navás en Priegue (Nigrán,

Pontevedra). O obxectivo do proxecto de escavación era escavar e documentar unha

construción castrexa localizada durante a intervención do ano 1991, co fin de que unha vez

restaurada esta quedase integrada no espacio axardinado do Centro de Día e Residencial da

Fundación Menela en Navás.

A actuación arqueolóxica levouse a termo nunha zona situada no interior do recinto do Centro

de Día da Fundación Menela, unha zona que como se comprobou durante as tarefas de

escavación estaba moi alterada pola existencia de recheos para adecuar accesos ós diferentes

edificios situados nas inmediacións, e polas remocións de terras que tiveran lugar xa durante o

proceso de construción das diferentes instalacións do Centro.

O castro de Navás fora obxecto dunha intervención arqueolóxica entre o 13 de maio e o 15 de

xurio de 1991. Os obxectivos desta primeira intervención eran: confirmar a existencia dun

poboado castrexo, xa que inicialmente o xacemento estaba catalogado como unha mámoa,

delimitar a extensión do mesmo, realizar unha avaliación das alteracións sufridas durante a

execución das obras e intentar reconstruir a configuración orixinal do mesmo, e finalmente

conseguir enmarcar cronoloxicamente este asentamento. Con este obxectivo realizáronse

varias sondaxes en diferentes puntos do recinto.

A partir dos resultados desta intervención propúxose a Área 1, definida durante a intervención

de 1991 como a zona idónea para realizar a intervención, que consistiría segundo o proxecto

presentado nunha escavación en área e na consolidación dunha das estruturas exhumadas.

Esta proposta naceu a partir da petición realizada pola Fundación Menda ante a Delegación

Provincial da Consellería de Cultura e Deporte en Pontevedra, co fin de que a cultura e o

patrimonio arqueolóxico sexan un modo de achegamento á poboación local e outra maneira de

aproximarse a visitar un Centro de Día para persoas adultas con autismo. Paralelamente

realizáronse actividades de formación en prácticas arqueolóxicas e de restauración de

alumnos/as da Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela e da Escola

Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Pontevedra.
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3. Situación e enwrazamento

Administrativamente o Castro de Navás atópase situado na parroquia de Priegue, no concello

pontevedrés de Nigrán, formado por sete parroquias e 90 núcleos de poboación. Concello que

ocupa unha superficie de 34,9 km cadrados de extensión, dentro da comarca de Vigo e

xeograficamente pertence ao Val Miñor. O seu lindeiro oeste é o mar, polo norte o concello de

Vigo, ao sur o de Baiona, e polo oeste o de Gondomar.

Fig. 1. Localización do Castro de Nigrán.

A morfoloxia do terreo de Nigrán ven marcada polos pequenos outeiros no interior e terras

próximas ao mar, cun litoral bastante suave configurado por enseadas e praias. Entre os

accidentes costeiros destaca Monteferro, de 143 m, que conforma unha península moi

prominente, e as Illas Estelas. A zona costeira está constituida por unha franxa de xistos

metamórficos que configura un relevo suave non excesivamente accidentado. O resto de

Nigrán é de substrato granítico. Os cumes máis sobranceiros son Outeiro Grande (452 m.),

Chandebrito (502 m.) e o Pico Castelo (391 m.), que forman parte das estribacións do Galifieiro

e constitúen os límites cara o N do concello. A rede fluvial está formada por pequenos regatos,

parte aflúen no val co río Miñor, o cauce máis destacado e límite sur do concello con

Gondomar.

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 9
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Fig. 2. Topografía do entorno do Castro de Navas.

As condicións climáticas actuais da zona son oceánicas, con abundantes precipitacións entre

os 1700-1900 mm. anuais, e unha temperatura media de 15 graos, con veráns calorosos, 20

graos de media en xullo, e invernos suaves, 10 graos en xaneiro.

Fig. 3. Detalle da ubicación do Castro no entorno.

O xacemento de Navas está na rexión bioxeográfica atlántica ou eurosiberiana da Península

Ibérica dentro do piso bioclimätico colino ou basal (termotépedo). A rexión eurosiberiana ou

atlántica da Península Ibérica caracterizase pola presenza de bosques caducifolios, sendo o

xénero Quercus o predominante en toda a zona, dende a súa expansión fai uns 10.000 anos

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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(Carrión 2003), sendo as especies máis habituais o carballo (Quercus robur) e o cerqueiro
(Quercus pyrenaica). No piso colino a vexetación potencial está formada por bosques

planocaducifolios e perennifolios relícticos (Costa, Morla, Sáiz 2001): formacións con carballos

como especie predominante, bosques mixtos formados por freixos, tilos, olmeiros, salgueiros,
serbais e aciñeirais con laureis.

A carballeira acidófila con xilbardeira (Rusco aculeati-Quercetum roboris) é característica do

occidente galego (Rigueiro 2003), no sector galaico-portugués, preferentemente nos pisos

colino e montano (termotépedo e mesotépedos). Neste sector o bidueiro non é unha das

especies máis frecuentes, localizándose nos vales. A influencia mediterránea é notable,

aparecendo especies como o loureiro (Laurus nobilis), o érbedo (Arbutus unedo), a rubia

(Rubia peregrina), o trobisco (Daphne gnidium), a xesta mansa (Osyris alba) o a xilbardeira

(Ruscus aculeatus). Nas zonas máis baixas nos vales dos ríos incorpórase a sobreira (Quercus
suber), na subasociación quercetosum suberis.

A configuración do espazo nesta zona está transformada pola crecente presión urbanística,

parte por ser unha zona de turismo estival, parte polo achegamento a cidade viguesa, a partir

dunha paisaxe agraria tradicional. A vexetación actual está configurada a través da explotación

e xestión forestal humana actual, predominando o pirleiro e o eucalipto como especies

arbóreas fundamentais, con poucos exemplos de vexetación autóctona.

Neste contexto xeral o Castro de Navás atópase situado na baixa ladeira das estribacións do

monte de Outeiro Grande de 452 m. nun pequeno alto de 230 m nun rechán en esporón,
estando no límite fisiográfico de dúas unidades xeográficas, o val do Fragoso e o Val Miñor.
Entre as coordenadas UTM 516908.10-517014.00 / 4668086.40-4667988.00 (huso 29) .
Pertence ao lugar de Navas, parroquia de San Mamede de Priegue. A súa orientación visual,

arco N-W, é cara a costa, da que dista en liña recta 1,8 quilómetros. A paraxe próxima ao
xacemento está tanto dedicada a terras de cultivo, sobre todo ao W e S, como a forestal ao N e

E.

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 11
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4. Contexto arqueolóxico

Existen varias referencias ao Castro de Navas que permiten enmarcar a este xacemento dentro

da Idade do Ferro do Noroeste. A zona da ría de Vigo, nas dúas marxes, é unha zona na que a

Cultura Castrexa ten sido extensa e intensamente estudada, o que permite definir dun xeito moi

preciso o contexto arqueolóxico deste xacemento. Existen varios estudos espaciais desta zona,

un sobre a área de Vigo ou Val do Fragoso, e outro sobre o Val Miñor (Rodríguez et al., 1990-

91) que poderían servir de referencia das pautas do poboamento castrexo da zona.

O coñecemento sobre o poboamento durante a Idade do Ferro nesta zona é extensa, cun peso

importante cara os xacementos encadrados dentro do concello de Vigo pola intensa actividade

arqueolóxica desenvolvida no mesmo (Carballo et al.., 1998; Hidalgo, 1987; Hidalgo e Viñas,

1996-97), así coma na zona do Val Miñor e do Morrazo. Existen varios xacementos con

intervencións arqueolóxicas con diferentes características no que se refire ao tipo e á superficie

afectada. Destacan as escavacións do Castro de Vigo, Toralla e Punta do Muíño do Vento

(Vigo, Pontevedra), Castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra) e Facho de Donón (Cangas

Pontevedra), así coma sondaxes no castro do Piricoto (Gondomar), As Torres de Padín,

prospeccións e outros vestixios superficiais de diversos xacementos.

A comarca de Vigo presenta un grande dinamismo durante o período castrexo, observado nas

intensas relacións comerciais mediterráneas, constatado mediante a chegada de produtos de

importación durante a Idade do Ferro. Esta zona está estreitamente relacionada con dúas

áreas, a das Rías Baixas, de forma máis intensa, e coa zona do Miño.

A parroquia de San Mamede de Priegue, do Concello de Nigrán, posúe unha importante

concentración de asentamentos castrexos. O primeiro deles é Monte da Mámoa a 212m de

altura sobre o nivel do mar, cun recinto habitacional de planta elíptica ou oval, cun eixo maior

de dirección Este-Oeste que mide 135m e uns 90m en dirección Norte-Sur. Este recinto está

ben definido nunha superficie regularizada, a exepción da súa central na que existe unha

pequena concentración de rochas. Poden apreciarse actualmente as características do sistema

defensivo, cara o Norte posúe un profundo foxo, un parapeto de pedras e terra cara o Oeste. A

muralla que rodea por completo o recinto, presenta un aparello poligonal, e conserva a zona

onde probablemente se ubicaría a entrada. Durante o ano 1941 D. Pedro Díaz Álvarez realizou

unha escavación que tivo como resultado a localización dunha construción de grandes

dimensións visible aínda na actualidade, e a recuperación dun abundante espolio cerámico de

tradición indíxena, predominando a decorada con incisións, estampado e decoración plástica

con motivos xeométricos.

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 1 2
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No caso do Castro do Monte das Medoñas o estado de conservación do xacemento é moi

deficiente, e está moi alterado polas obras efectuadas nesta zona. Sitúase a uns 100m de

altitude. Posúe un pequeno recinto de forma en planta praticamente circular, o eixo maior ten

45m en dirección Norte-Sur, e 40m en dirección Este-Oeste. Durante os anos 40 Luis

Monteagudo localizou neste asentamento numerosos fragmentos de cerámica de tradición

indíxena, a maior parte con decoración estampada con motivos de círculos concéntricos,

sogueados e triángulos en combinación con acanaladuras horizontais e pequenas series de

liñas incisas ou impresas, destacando unha vasilla decorada cunha retícula bruñida

Este punto de partida, deseña un tecido para o castro de Navas, que deberá terse en conta no

desenvolvemento dos traballos arqueolóxicos do proxecto. A existencia dunha densa rede de

poboados fortificados, nalgúns casos con referencias cronolóxicas que indicarían unha

evolución ao longo da Idade de Ferro, evolución dentro dun contexto de redes comerciais

provenientes do Mediterráneo e a propia situación do castro de Navas, tanto co seu entorno

inmediato coma as posible reconstrución das súas relacións sociopolíticas, constitúen o

contexto de referencia.

O emprazamento do castro de Navas, nunha elevación de 230 m. en rechán e que ocupa un

esporón da baixa ladeira do monte Outeiro Grande, é de frecuente aparición a partir do Ferro II

(séculos IV a II a.C.), onde os asentamentos se sitúan na marxe entre os terreos

potencialmente cultivables e o espazo forestal, integrándose nos outeiros que delimitan as

terras baixas dos vales.

Fig. 4. Construción de planta circular escavada parcialmente durante a intervención de 1991

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste 	 13
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4.1
1.4 CAOS*

A morfoloxía do asentamento atópase actualmente modificada por varias construcións e

edificios que afectan principalmente ao que sería a croa, non conservándose apenas definidas

estruturas visibles como fosos ou parapetos. A fotografía aérea do voo americano efectuada no

1956, previa á edificación da Fundación Menela e sobre a que sería previsible verse unha

paisaxe menos alterada ca actual impide tamén a determinación da morfoloxía do castro

debido á vexetación existente nese momento.

A intervención arqueolóxica de urxencia de 1991 baixo a dirección dos arqueólogos Víctor

Barbi e Fernando Carrera consisitiu na delimitación de catro áreas de escavación.

Localizáronse construcións nas áreas I, II e IV, e na área III realizouse unha sondaxe para

defini-lo sistema defensivo do castro. Cando comezaron os traballos arqueolóxicos toda a zona

estaba moi afectada polas edificacións do Centro de Día da Fundación Menela, con alteracións

derivadas da remoción e recheo de determinadas zonas. Como resultado das sondaxes

escaváronse parcialmente os restos de catro estruturas cun sistema constructivo similar:

cimentación no substrato de xabre, un posterior recheo de nivelación e o pavimento da

construción. Localizáronse restos de madeira carbonizada tanto no interior como no exterior de

tódalas estruturas.

Fig. 5. Proceso de escavación da construción circular, onde se pode observar na zona superior o
derradeiro pavimento e a potencia do recheo interior ata a cimentación da estrutura.
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O material recuperado foi moi escaso, predominando a cerámica indíxena, a major parte da

mesma sen decorar e no caso de presentar algún tipo de decoración é coa técnica do

estampillado; tamén se recolleron fragmentos de ánfora, varios muíños circulares, puidores

realizados a partir de cantos rodados, un pequeno molde de fundición, e apliques de bronce. A

major parte da cerámica indixena localizouse na sondaxe situada na zona Sur do recinto do

castro, fóra do que xa sería propiamente a zona de ocupación. Unicamente se estableceu unha

fase de ocupación do asentamento e a cronoloxía deducida a partir dos materiais

correspóndese co cambio de era.

Fig. 6. Detalle dos motivos circulares do petroglifo situado no Castro de Navas (GA36035047).

Na zona W localizanse varios afloramentos rochosos nos que hai un pequeno petroglifo, que

representa unha combinación circular cunha coviña central, ten un diámetro de entre 16 e 18

cm. Na zona NW e nunha pequena rocha de granito xa fracturada localizouse outro petroglifo

que tamén ten representada unha combinación circular seccionada pola metade.

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 15
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5. Metodoloxía de traballo

O presente proxecto cumpliu co obxectivo inicial da escavación dunha pequena zona do castro

de Navás (Nigrán, Pontevedra) e a través do rexistro e da sistematización das evidencias da

cultura material realizar unha reconstrución dos aspectos económicos e sociais do periodo de

ocupación do castro e enmarcalo dentro do seu contexto rexional. A pesar do reducido espolio

cerámico recuperado, a recuperación de numerosos restos arqueobotánicos durante a

intervención permite iniciar unha reconstrución da vida cotiá neste asentamento mediante a

relación co medio a través das prácticas agrícolas e de xestión forestal do entorno.

A escavación realizouse seguindo o sistema de rexistro das unidades estratigráficas mediante

a Harns Matrix, coa utilización do programa informático Pròleg Stratigraf, e mediante o rexistro

tridimensional dos materiais recuperados. Para o estudo dos materiais arqueolóxicos,

especialmente para o estudio das cerámicas castrexas utilizáronse as pautas metodolóxicas

que permiten unha análise das características tecnomorfolóxicas, dos procesos de fabricación

e das implicacións funcionais que se derivan das mesmas. As liñas de actuación para este

traballo veñen marcadas polos seguintes traballos previos, que foron delimitando os métodos

de actuación, os sistemas de análise e as pautas interpretativas.

Fig. 7. Detalle do proceso de escavación: recollida de mostras, rexistro tridimensional e debuxo
das estruturas.
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A escavación realizouse seguindo o método Barker-Harris, priorizando un rexistro a través do

sistema Harns, estándar nas intervencións arqueolóxicas, tomando tridimensionalmente os

materiais, estruturas, depósitos e cortes, recuperados. Para realizar as tarefas de rexistro

utilizouse unha estación total, para este fin situáronse bases cun GPS subcentimétrico en todo

o recinto do Centro de Día para facilitar a súa xeorreferenciación, en total 14 bases

topográficas. Tódolos puntos recollidos están polo tanto en coordenadas UTM absolutas.

Cada UE foi debidamente fotografada nas súas cotas superiores: depósitos, estruturas, e

negativos, facéndose unha foto xeral na área de escavación e foto de detalle, coas debidas

escalas métricas realizáronse tamén fotografías de unidades en proceso de escavación e de

cultura material, sempre que a súa vinculación a determinadas UE's fose relevante.

A cultura material e as mostras recolléronse documentando as súas coordenadas espaciais e

referidas sempre ás unidades estratigráficas, de modo que sexa factible a reconstrución do tipo

de deposición e distribución da cultura material. A sigla utilizada para o rexistro de materiais foi:

ITNAV01/xxx.

• IT: intervención.

• NAV: identificativo de xacemento, denominación: Castro de Navas.

• 01: número de campaña, neste caso: campaña número 01

• xxx: numérico correspondente ao número de peza.

A embalaxe utilizado tanto en campo como posteriormente no laboratorio realizouse a partir de

bolsas herméticas de PVC. Para todas aquelas mostraxes que impliquen un proceso químico

utilizouse papel de aluminio. Todo o material levará dende o momento da súa recollida unha

referencia interna identificativa, ademais da súa identificación exterior en bolsa.

O proxecto tiña como obxectivo a escavación dunha construción do castro de Navas localizada

xa previamente durante a intervención de urxencia e parcialmente escavada; e a través do

rexistro e da sistematización das evidencias da cultura material realizar unha reconstrución dos

aspectos económicos e sociais do período de ocupación do castro e enmarcalo dentro do seu

contexto rexional.

Aínda que no proxecto presentado unicamente estaba deseñada a escavación en área para

deixar ao descuberto e posteriormente restaurar unha construción castrexa xa delimitada

durante as escavacións de 1991, finalmente realizáronse tamén a limpeza do perfil que se

atopaba cortado pola rampla de acceso e situáronse con coordenadas absolutas os dous

petroglifos que se atopan nas inmediacións, un no interior do recinto do Centro de Día e outro

no exterior.
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• Limpeza do perfil: Realizouse unha limpeza do perfil que seguía paralelo a dirección

da rampla de acceso. Durante a limpeza do mesmo localizáronse unha foxa ou

gabia, e o derrubo da construción.

• Escavación na Área 1. A área de intervención tivo unha superficie de 42 m2 unha

vez finalizada a escavación. Delimitáronse unha construción castrexa e un muro de

aterrazamento ou contención situado ao NE da mesma. A pesar de que a

construción estaba xa localizada polos traballos arqueolóxicos previos resultou estar

máis próxima á rampla de acceso do que se supoñía no inicio, unha vez retirados

todos estes depósitos de recheo.

• Xeorreferenciación dos petroglifos: A pesar de que non estaba contemplado, os

petroglifos existentes nas inmediacións, un no interior do recinto e outro no exterior,

foron situados con coordenadas absolutas.

- GA36035046. Petroglifo de Navás.

X: 516892.985, Y: 4668066.381, Z: 204.282

- GA36035047. Petroglifo do Castro de Navás.

X: 516903.866, Y: 4667990.386, Z: 206.969

Fig. 8. Vista do perfil antes e despois da limpeza realizada.

A intervención tivo como obxectivo paralelo á propia escavación e posta en valor dunha zona

do castro, a formación de alumnos no eido arqueolóxico como parte práctica da Licenciatura de

Historia e da Escola de Restauración: aplicación de metodoloxía de escavación e rexistro

arqueolóxicos, e a elaboración e execución dun proxecto de restauración e consolidación dos

restos exhumados co fin de permitir a súa interpretación e conservación.

A terra retirada da zona de escavación foi depositada nas inmediacións do edificio de

administración do Centro da Fundación Menela. A terra vexetal amortizouse dentro do propio
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recinto para plantío, axardinamento, e como recheo durante as tarefas de restauración para as

zonas da Área 1 que presentaban un maior desnivel.

A área de escavación permaneceu balizada durante o tempo que duraron os traballos

arqueolóxicos xa que a entidade da terra retirada dos recheos contemporáneos provocou que

os perfís acadaran unha altura considerable, a carón mesmo dun acceso bastante frecuentado.

Fig. 9. Detalle do perfil Sureste no que se aprecia a acumulación de recheos contemporáneos
sobre a construción.
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6. Memoria dos traballos arqueolóxicos

O castro de Navas está situado nun outeiro a media ladeira, presentando unha forte pendente

cara a zona occidental. Dende este emprazamento dominase unha ampla zona de costa e a

entrada da ría de Vigo. A configuración do asentamento é circular aproveitando as

características físicas do outeiro, consta dun recinto máis elevado delimitado por un socalco

que apenas se conserva, o segundo recinto está delimitado polo sistema defensivo (foxo e

muralla de terra), ben definido no seu tramo oriental no que sería a zona de acceso natural ao

asentamento. Este segundo recinto presenta un aterrazamento de pequenas dimensións na

zona N.

Fig. 10. Detalle da construción escavada e dunha das gabias ou foxas documentadas durante a
limpeza do perfil.

A intervención realizada e que permitiu escavar en área unha das estruturas delimitadas

durante a intervención levada a termo en 1991 permitiu confirmar varios aspectos da

configuración do asentamento xa establecidos unha vez realizadas as sondaxes pola empresa

Tomos S.L.:

• As estruturas arquitectónicas están moi alteradas pola acción combinada de

diferentes factores: execución das obras de construción, acción da vexetación

arbórea, etc.

• Os materiais arqueolóxicos son moi escasos e no caso da cerámica castrexa

localizada no interior da construción está moi degradada e é moi fráxil.

• Son moi abundantes as evidencias paleobotánicas tanto no interior como no exterior

da construción (aínda que non se afondou apenas na zona exterior o depósito

definido é moi orgánico e con importante presenza de carbóns e sementes).
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• O aterrazamento da ladeira NW fai que o muro de delimitación da construción sexa

reforzado por un muro de contención na zona de maior pendente.

• Documéntanse foxas/gabias durante a limpeza do perfil mol similares a outras xa

localizadas durante a intervención anterior.
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6.1. Descrición da escavación en área

A través da estratigrafía documentación durante a escavación en área e a través do perfil

podemos diferenciar claramente dous niveis:

• Nivel contemporáneo

• Remoción de terra e recheos contemporáneos que cubren a maior parte do

recinto do castro.

• Sondaxe realizada durante 1991

• Nivel arqueolóxico

• Derrubo

• Ocupación

• Construción

Os niveis contemporáneos consisten fundamentalmente en diferentes tipos de recheo

relacionados coa construción das edificacións actuais e coas diferentes infraestruturas

existentes no recinto do Centro de Día. O depósito superior (UE01) está relacionado co

axardinamento da zona que circunda os edificios, debaixo deste dous depósito máis de recheo

(UE02 e UE03). A UE02 é un depósito destinado a elevar a cota do terreo entre os dous

edificios que ocupan a zona superior do recinto co fin de permitir a construción dunha rampla.

Mentres que a UE03 cubre o que probablemente fora a capa vexetal orixinal (UE10) na zona S

e SE da área de escavación, na zona N hai unha capa de restos de material de construción e

entullo (UE05). Do interior da construción retirouse tamén a capa de terra (UE04) que selaba o

corte realizado durante a escavación de 1991 (UE09). Dentro da construción o nivel de recheo

estaba separado dos depósitos e estruturas arqueolóxicos por poliuretano e pedra, cuberto

todo, por un depósito de terra.

Unha vez retirados estes depósitos definíronse varios derrubes relacionados coa construción

(UE08), na zona SE da construción (UE06), na zona NE (UE14) e NW (UE07) da área de

escavación. A característica común a todos estes depósitos e que estaban formados por

pedras maioritariamente de mediano e pequeno tamaño que aparecen asociadas a restos de

arxila e xabre, e puntualmente localizáronse algúns fragmentos de cerámica.

A construción unha vez escavada estaba formada por un muro de pedra de planta circular

(UE08) ao que se adosaba un muro de contención ou de aterrazamento na zona NW (UE11).
Nesta zona durante as sondaxes realizadas no ano 1991 observárase a existencia doutra
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construción a un nivel inferior polo que a existencia desta pendente nesta zona do recinto puido

provocar a necesidade de reforzar o muro orixinario. No exterior unha vez retirados os derrubes

quedou un depósito de cor moi negra cun importante compoñente orgánico (UE15) que non foi

rebaixado, quedou cuberto e selado con xeotextil.

O interior da construción proporcionou unha cantidade considerable de restos paleobotánicos,

mentres que apenas se localizaron fragmentos cerámicos e úteis líticos. Debaixo do derrubo,

localizouse un depósito (UE12) con numerosos fragmentos de carbón de diferentes tamaños,

aínda que maioritariamente comprendidos entre 1-5 cm, e con fragmentos de arxila asociados

ao depósito. Debaixo deste localizáronse un fogar de arxila (UE19) cos restos da derradeira

combustión realizada no interior da construción e de sementes carbonizadas (UE17). Asociado

a esta estrutura e na zona NW da construción apareceu un depósito con numerosos

fragmentos de carbón que probablemente se correspondese a unha zona de deposición dos

residuos do fogar (UE18). Definiuse un pavimento (UE13), e debaixo del o que podería ser

unha preparación realizada a base de terra e pedra miúda apisonada (UE20) que colmata un

nivel que non foi escavado, pero ben visible en sección, composto por un sedimento moi escura

e con abundantes carbóns (Nivel 6). No perfil interior no que se podía ver un corte de todo o

recheo de terra do interior da con strución

Unicamente se chegou ao substrato na zona NE da construción onde xa durante a intervención

de 1991 se definira o corte para asenta-lo muro sobre o xabre (UE16). Este corte ten unha

forma irregular e só se atopa definido nesta zona, non ternos evidencias de cómo era na zona

exterior da con strución.

Como sinalamos anteriormente durante a limpeza do perfil localizouse unha foxa ou gabia en

sección, e en planta definíronse tamén os restos dun pequeno corte de planta circular (UE22)

recheo dun depósito de terra moi orgánica (UE21) no que se localizou unha asa de ánfora.

Debido a alteración desta zona non podemos afirmar que ambos formaran unha única estrutura

arqueolóxica inicialmente, pero é bastante probable que así fose.

Durante a limpeza do perfil definíronse varios niveis e unidades estratigráficas identificadas

posteriormente na escavación en área. Varias das unidades estratigráficas escavadas en

planta na Área 1, eran visibles tamén no perfil. A capa vexetal (UE01), de compoñente moi

orgánico e con importante presencia de raíces, presenta ao longo do perfil un espesor variable

de entre 10 e 20 cm. Debaixo desta aparecía na zona NE parte do derrube definido en planta

(UE07) e o nivel arqueolóxico que na área 1 non foi rebaixado (UE15), que tamén ten un

importante compoñente orgánico. Este depósito sería o que se correspondería probablemente

co momento de ocupación do asentamento.
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Fig. 11. Perfil Norte da escavación despois da limpeza.
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Na zona NE aparece unha bolsada de xabre (NIVEL 1) probablemente relacionada coa

realización das obras de construción da rampla, cortando parte da UE15 nesa zona (NIVEL 2).

Na zona central do perfil localizouse unha estrutura escavada no substrato de xabre (NIVEL 5),

está rechea dun depósito de terra negra (NIVEL 4) que aparece selada por un depósito de

pedras de granito de tamaño medio (NIVEL 3).
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6.2. Restauración

O obxectivo de partida cando se abordou a restauración e posta en valor do castro de Navás foi

dar unha visión dun momento de ocupación relevante das estruturas escavadas, sen prexuizo

de tratamento de outras unidades arqueolóxicas, polo que se procurou restaurar e/ou

reconstruir toda evidencia, pero sobre todo facer visibles aquelas construcións coetáneas

evitando confusións entre diferentes periodos cronolóxicos e de ocupación sempre e cando

fose posible, facilitando a posterior interpretación e comprensión do "espectador". Os niveis

arqueolóxicos foron aillados dos recheos tanto no interior como no exterior da construción

cunha capa de xeotextil.

Fig. 12. lmaxes do inicio do proceso de restauración,

Realizouse unha limpeza do muro da construción, retirando todas aquelas pedras que pese a

formar parte do muro orixinal se atopaban movidas ou fora de lugar. Unha vez limpo e retirados

os materiais desprazados levouse a cabo unha reintegración do muro, diferenciando o orixinal

do reintegrado cunha capa de morteiro. A altura de muro reintegrada variou segundo as zonas,

xa que na zona N a construción estaba seriamente afectada, chegando a elevarse dende o

orixinal uns 40-50 cm. O interior da construción e a zona exterior que se atopaba no momento

de finalizar a escavación nun nivel arqueolóxico foron recubertas con xeotextil co fin de

preservalas das accións posteriores.

O interior da construción foi recheo con area de grao medio, ata acadar o nivel do pavimento,

momento no que esta area se recubriu cun plástico co fin de facilitar a drenaxe, con este

mesmo fin colocouse un tubo de pvc para facilitar a evacuación das augas de dentro da

construción cara a zona exterior. Sobre o plástico unha capa de grava de grao medio e unha

fina capa de area. No centro da construción e no lugar que ocupaba orixinariamente realizouse

unha reprodución da estrutura de combustión de arxila localizada.
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Fig. 13.Imaxes da reintegración do muro e da colocación e perforación dos tubos de PVC para a
drenaxe do interior da construción.

Os pedís que na zona S e E acadaban unha altura considerable, foron descabezados e o

espacio entre estes e a construción recheo de terra, co fin de suavizar a pendente. Para evitar

que a erosión arrastrara toda esta terra colocáronse algunhas pedras para servir de contención

e o terrón retirado previamente ao inicio da escavación. Nas zonas W e N só se cubriu o

xeotextil cunha capa de terra e se suavizaron os perfís.

Fig. 14. Dúas vistas do resultado final dos traballos de restauración.
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6.3. Síntese estratigráfica

UE01

NVO1
	 UE02

UE07

UE17

UE19

UE18

UE13

NVO6

UE20

UE08
UE15

e.9

Corte

Depósito

Estrutura

Substrato

UE10

UE11
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6.4. Listado de Unidades Estratigráficas

N° Área Tipo

UE01 Área 1 Depósito

UE02 Área 1 Depósito

UE03 Área 1 Depósito

UE04 Área 1 Depósito

UE05 Área 1 Depósito

UE06 Área 1 Depósito

UE07 Área 1 Depósito

UE08 Área 1 Estrutura
UE09 Área 1 Corte

UE10 Área 1 Depósito

UE11 Área 1 Estrutura
UE12 Área 1 Depósito

UE13 Área 1 Depósito

UE14 Area 1 Depósito

UE15 Área 1 Depósito

UE16 Área 1 Corte

UE17 Area 1 Depósito

UE18 Área 1 Depósito

UE19 Área 1 Estrutura
UE20 Área 1 Depósito

UE21 Área 1 Depósito

UE22 Área 1 Corte
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Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 01

Depósito de cor negruzca, sedimento fino. Alterado pola presencia de

Descrición
tocóns, buratos de raíz e abundantes raíces de vexetación herbácea.
O depósito presenta un buzamento 1 cara a zona Norte. O límite co
depósito	 inferior	 é	 bastante	 gradual.	 Foi	 escavado	 en	 área,
extendéndose por toda a zona de escavación e cunha profundidade
media de 20-30 cm.

Interpretación Capa vexetal de orixe antrópica, 	 alterada	 por estar nunha zona

axardinada.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)
;15,,,	 - CO,.64

Adósaselle (estrutura)
A)769

Apóiaselle (depósito) ?C15.9.')

Coberto por (depósito) °‚'° 	 201 al 	 am.,4

a0a 94Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)
.P. 08,65

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito) 02, 0
11•11MI.

4	 2 n n1

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)
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Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 02

Descrición Depósito de cor marrón, con bolsadas de terra dunha cor máis clara,

debido á presencia de sedimentos de distinta procedencia. Ten un

importante comporiente orgánico. Abundantes raíces de pequeño

tamaño. Presenta un buzamento de grao 2 cara o NW. Sedimento de

textura fina con presenza de pedras dispersas de pequeño tamaño.

Exténdese por toda a zona SE cunhas medidas de 4,30 de lonxitude,

2,10	 de anchura	 e	 1m	 de	 profundidade.	 Recolléronse	 materiais

cerámicos de diversa cronoloxia (cerámica vidriada, ánfora e cerámica

castrexa). Durante a escavación deste depósito localizáronse cravos e

as gomas que delimitaban a escavación realizada no ano 1991.

Interpretación Capa	 de	 orixe	 antrópico	 resultado	 do	 recheo	 de	 terra	 para	 a

construción dun acceso ao edificio do Centro.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 01

Cortado por (corte) 0927

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura) 20833

Aséntase en (depósito) 03, 04 20911

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)
o	 IM

tat2.90 JP09 7P
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)
U SC

oeminde.
wi

Intervención

ITNAV01

Área

1

Tipo

Depósito N' 03

Descrición Depósito	 de	 cor	 grisácea	 con	 inclusións	 de	 pedras	 graníticas

degradadas de tamaño medio e pequeño, aparecen formando parte

do depósito materiais contemporáneos (aramios de ferro, bolsas de

plástico, etc). Textura areosa de gran medio. Moi compacta nalgunhas

zonas. Presenta un buzamento de grao 1 cara o Norte. O límitie co

seguinte nivel é neto. A potencia deste depósito é variable, acadando

na zona Sureste entre 60 e 70 cm en contraste con outras zonas nas

que apenas acada os 10-20 cm.

Interpretación Recheo contemporáneo para a construción da rampla de acceso ao

edificio principal.

Relacións estratigráficas

k

„122,,..7.50

C'OH

PO?. 9P 	 .rinps.err

.208.57 	 ç
-›.,21i.:22	 1 2 i

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 02

Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte) 09

O	 1 in	 2n

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
	

31



U
	 Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N° 04

Descrición Depósito de terra de cor marrón oscuro de grao fino con bolsadas de

terra con xabre, na zona inferior do depósito había pedras de mediano

tamaño. Este recheo estaba diferenciado do substrato xeolóxico e do

arqueolóxico	 por	 un	 plástico.	 Non	 se	 localizaron	 materiais

arqueolóxicos. Na zona Noroeste ten sobre 20-25 cm de potencia e

no Sureste 75 cm de potencia máxima.

Interpretación Depósito que rechea o corte realizado pola escavación de 1991 no

interior da construción.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura) kApóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 02

Cortado por (corte) .2, ,_"....

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte) 09

~me
o	 im	 2m

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)
U SG

ladnaarealMix
Di 104 ba,
Ca 	 tia

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 05

Descrición Depósito de terra de cor grisáceo con inclusións de todo tipo de

materiais de construción e bolsadas de xabre. Compactación media.

O límite co nivel inferior é neto.

Interpretación Depósito	 de	 recheo	 ao	 Norte	 da	 construción	 de	 cronoloxía

contemporánea,	 probablemente	 relacionado	 coa	 construción	 da

rampla de acceso ao edificio principal.

Relacións estratigráficas

--..,
0	 1 Cr

_ipozd 9
------ i

28 207.42

.2°751.1P0766___

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 01

Cortado por (corte)
-

207.22

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito) 14

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigran, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1
Tipo

Depósito N' 06

Descrición Acumulación de pedras de granito de módulo mediano e pequeno

localizado no interior da construción, na metade Sur.

Interpretación Derrubo no interior da construción circular, na zona Sur-Sureste.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 03

Cortado por (corte) 09

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura) -08.03

Aséntase en (depósito) 12 )	 09.03

el
Aséntase en (corte) _ 20 c 2 Pi

Rechea a (corte)

~.....-=.--,,..4
o	 lm	 am

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)

U.044
raV1:

Intervención

ITNAVO1
Área

1
Tipo

Depósito N° 07

Descrición Derrubo de pedras de módulo mediano e pequeno que se localiza no

espacio exterior ao Noroeste da construción circular, entre o muro de

aterrazamento e o perfil da área de escavación.
Interpretación Derrubo ao Noroeste da construción circular.

Relacións estratigráficas
Aséntaselle (estrutura)
Adósaselle (estrutura)
Apóiaselle (depósito) j\)
Coberto por (depósito) 01
Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura) -719753
Aséntase en (estrutura) \

Aséntase en (depósito) 15 .P07. 3

Aséntase en (corte) ...e 767

Rechea a (corte)

,—...,....*
O 	 1m	 2m

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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U
	

Escavación en área e restauración do Castro de Navás (Nigrán, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Estrutura N' 08

Descrición Muro de pedra de granito de módulo medio e grande, trabado con

xabre, terra e pedras pequenas. O acabado da pedra utilizada é bó

tanto na zona interior como exterior. Diámetro interior de 3'10m e 390

na parte exterior. O ancho de muro é variable oscilando entre os 45 e

os	 38	 cm.	 Presenta	 varias	 alteracións,	 por	 procesos	 de

desprazamento, e a presencia de tocóns de vexetación arbórea,

sendo zona a NE a máis afectada

Interpretación Muro que forma unha construción de planta circular.

Relacións estratigráficas

Asentaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura) 11

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 02, 03, 06

Cortado por (corte) 09
1.77

Adósase en (estrutura) A 95

Asentase en (estrutura)
?08.03 0,5

Asentase en (depósito)

Asentase en (corte) 16 o
0 	 5

Rechea a (corte) ,,___

. 	 k

o	 / rn	 2m

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Naväs (Nigrän, Pontevedra)
U SC

tier.111141.1
14,41
rtglU,

Intervención

ITNAVO1
Área	 Tipo

1 	 Corte
	 N°09

Coberto por (depósito) 01, 02
Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)
Aséntase en (estrutura)
Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

Corte de planta rectangular que non puido ser delimitado na súa
totalidade xa que parte do mesmo estaba fora da área de escavación.
Ten 1m de ancho e que foi ampliado na zona interior da construción.
Ten unha orientación Noreste-Suroeste. Paredes rectas e base

irregular.

Corte realizado durante a intervención arqueolóxica de 1991.
Relacións estratigráficas
Aséntaselle (estrutura)
Adósaselle (estrutura)
Apóiaselle (depósito)

Descrición

Interpretación

07.67

O	 Im 	 2m

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Navás (Nigrán, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 10

Descrición Depósito de cor marrón claro, grao fino, pouco compacto. Presenta un

espesor variable, con máis potencia na zona Sureste da zona de

escavación onde acada ata 20 cm e vai diminuíndo cara a zona

Suroeste e Noroeste, onde forma unha carnada máis fina de 10 cm

aproximamadamente.	 Non	 apareceron	 materiais	 arqueolóxicos

asociados a este depósito. O límite co nivel superior e co inferior é

neto.

Interpretación Capa vexetal orixinal, anterior á realización das obras de construción

dos edificios da Fundación.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 03, 07

Cortado por (corte) 09 	 	 0728

Adósase en (estrutura)
93

Aséntase en (estrutura) 1 	 .20 52
207.58

Asentase en (depósito) 15
7 5 l	 O 7

Aséntase en (corte) P07.6I	 22
z----

Rechea a (corte) /,62 .207.83 	 .208 25

ò	 im 	 2'm

U C
rel
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)
U SC

.11111016,01
rt: r.'It0.1.4113.nn

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Estrutura N' 11

Descrición Muro de aterrazamento que segue a pendente do terreo e que rodea

o muro da construción (UE08) na zona Oeste. Construido con pedras

de granito de módulo medio e pequeno, formando cara soamente na

zona Oeste, mentres que a parte interior realizase trabando as pedras

verticalmente contra o muro da construción. Na zona Noroeste hai

unha zona rechea de terra e pedras de granito de módulo pequeno (5-

10cm).

Interpretación Muro de aterrazamento situado ao Oeste da construción de planta

circular.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 07 207.30

Cortado por (corte)
0754

Adósase en (estrutura) 08
O 7.69

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito) 15? 20 7 89

Aséntase en (corte) 2
---- 20 7 80

Rechea a (corte)

--1o	 1m	 2m

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrän, Pontevedra)
U SG

1.0341.
IIn1

0141011141,

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 12

Descrición Depósito de cor marrón clara localizado no interior da construción,

debaixo do derrubo (UE06), presenta restos de xabre e fragmentos de

arxila. Aparecen zonas con importantes concentracións de carbón.

Aparecen pedras de mediano e pequeno tamaño.

Interpretación Depósito do interior da construción relacionado co abandono da casa

e co derrubo superior.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 06

Cortado por (corte) 09

Adósase en (estrutura) P0787

Aséntase en (estrutura) 207 1

Aséntase en (depósito) 17, 18, 13 ,.. OP 8 c'07.93
5759.05

Aséntase en (corte) 8 08.a.ae...

Rechea a (corte)

i,	 1 n,	 2rn

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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U
	 Escavación en 'área e restauración do Castro de Navás (Nigran, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 1

Descrición Pavimento do interior da construción, moi degradado, con fragmentos

de	 arxila	 e	 xabre,	 feito	 de	 terra	 pisada.	 Aparecen	 numerosos

fragmentos de carbón relacionados co funcionamento dunha estrutura

de combustión aberta localizada no centro da construción circular.

Interpretación Último pavimento de ocupación do interior da construción.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura) 19

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 12, 17, 18

Cortado por (corte) 09

Adósase en (estrutura) P078?

Aséntase en (estrutura) 07.99

Aséntase en (depósito) NVO6 8790_207. 	 e() ,7)717

0795
Aséntase en (corte) 07 99

Rechea a (corte)

o	 1m	 2m

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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U
	 Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigran, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N 15

Descrición Depósito de cor negra e compoñente moi orgánico que aparece no

exterior da construción circular e que foi definido tamén na limpeza do

perfil	 N.	 Este	 depósito	 non	 foi	 escavado 	 pero	 superficialmente

obsérvase unha elevada presencia de restos vexetais carbonizados e

pedras graníticas de diversos tamaños.

Interpretación Depósito probablemente relacionado coa última etapa de ocupación

da construción.
Relacións estratigráficas
Aséntaselle (estrutura)
Adósaselle (estrutura)
Apóiaselle (depósito) kCoberto por (depósito) 10

207.18
Cortado por (corte) 09

,----
Adósase en (estrutura) \1e07,35
Aséntase en (estrutura) i'.07 .74

Aséntase en (depósito) C? I
i	 2.0 45	 71207 95

Aséntase en (corte) 7 1
_,...- 	 , 20 112Rechea a (corte) 04 	 .208.16

L4758 - 	 208,16

0	 1 m	 Itm

GEPN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
	 43



U
	 Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrän, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1
Área

1
Tipo

Corte N' 16

Descrición Corte no xabre para cimentar o muro da construción de planta circular.

Interpretación Corte realizado no substrato granítico para a cimentación do muro da

con strución.
Relacións estratigráficas

>;(›W 	 ZY"?<A<,2

Aséntaselle (estrutura) 08
Adósaselle (estrutura)
Apóiaselle (depósito) NVO6
Coberto por (depósito)

Cortado por (corte) 09
UE08	 j

t.

,.

1	 •
\	 .

\

UE16

Adósase en (estrutura)
Aséntase en (estrutura)
Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

GEPNGrupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Área	 Tipo

1
	

Depósito
	 N°17

Intervención

ITNAVO1

Depósito de terra de cor marrón oscuro que cubría a varios troncos,

táboas, e sementes carbonizados. Apareceron asociados a este

depósito unha afiadeira rota e termoalterada (grietas, rubefacción,

ennegrecemento, etc). Localizáronse tamén unha placa de arxila

cocida e varios fragmentos cerámicos.

Descrición

Interpretación Restos da última co

circular.

bustión realizada no interior da construción

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito)

Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)

12

Asentase en (estrutura)

Asentase en (depósito)

19 C.94

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

im	 2m

U SC
rIAGO

Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, 1--'ontevedra)

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Escavación en área e restauración do Uastro ce Navás (Nigrán ;ontevedra)
U SG

nr ye,
va t macar,.

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 18

Descrición Depósito de terra de cor marrón con unha importante concentración

de fragmentos de carbón de entre 05 e 5 cm. A alta concentración de

fragmentos	 de	 carbón	 e	 a	 localización	 deste	 depósito	 nas

inmediacións da estrutura de combustión indican que probablemente

este fora o espacio destinado a depositar os residuos da combustión.

Interpretación Posibles restos de limpeza da estrutura de combustión.

Relacións estratigráficas

g 7.94

,.......,....._,----,
a	 Im 	 2m

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 12

Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito) 13

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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Lscavación en área e restauración do Castro de Navás (Nigrán, Pontevedra)
U

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Estrutura N" 19

Descrición Arxila da estrutura de combustión, enroxecida e fragmentada pola

acción do lume, moi alterada e bastante mal conservada.

Interpretación Estrutura de combustión.

Relacións estratigráficas

k

o	 ,m	 tm

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 17

Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)

Asentase en (estrutura)

Asentase en (depósito) 13

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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U SG
Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1
Área

1
Tipo

Depósito N" 20

Descrición Depósito de terra pisada e pedras graníticas de pequeno tamaño.

Interpretación Depósito de preparación do pavimento superior.

Relacións estratigráficas
Aséntaselle (estrutura)
Adósaselle (estrutura)
Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 13
Cortado por (corte) 09
Adósase en (estrutura) 07, 78

Asentase en (estrutura) •'9	 0776

2077  • ..›° 7.84Asentase en (depósito) NV06 7 pp
	 0787

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

-;
o	 lm 	 2m
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Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)

IMMASedel
011Ali WiJ

(.00111.

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Depósito N' 21

Descrición Depósito de terra negra mol orgánica localizado durante a limpeza do

perfil. Formando parte do mesmo localizouse un fragmento unha asa

de	 ánfora.	 A	 pesar de	 que	 unicamente	 se	 definía	 en	 pranta

probablemente estea relacionado

no perfil.

cunha zanxa ou foxa que era visible

Interpretación Depósito de recheo dunha foxa.

Relacións estratigráficas

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito)

Coberto por (depósito) 0

Cortado por (corte)
ce6.6 9

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte) 21

.......____...4
O 	 Im	 2m

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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U SG
Escavación en área e restauración do Castro de Navas (r g igrán, Pontevedra)

Intervención

ITNAVO1

Área

1

Tipo

Corte N° 22

Descrición Corte de forma en planta oval, coa base irregular, e as paredes

inclinadas	 cara	 o	 interior.	 Probablemente	 estea	 cortado	 pola

cimentación da rampla de acceso ao edificio e formase parte dunha

zanxa ou unha foxa de maior tamaño. Atópase moi alterada pola

presenza de raíces.

Interpretación Corte dunha pequena foxa.

Relacións estratigráficas

..,

cp6.58

a	 I.	 a.

Aséntaselle (estrutura)

Adósaselle (estrutura)

Apóiaselle (depósito) 21

Cabed° por (depósito)

Cortado por (corte)

Adósase en (estrutura)

Aséntase en (estrutura)

Aséntase en (depósito)

Aséntase en (corte)

Rechea a (corte)

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
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 JForma

de mostras
De Recollida illitura/ta llientexto Inmediato Da Mostra

,

01 26/10/2006 20 Carbón vexetal analítica antracoloxia aillada concentrado eca nivel de ocupación 516936.386 4668072.299 207.800

02 26/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada concentrado depósito nivel de abandono 516934.984 4668070.764 208.068

03 26/10/2006 12 Sedimento flotación 10 I antracoloxia aillada disperso depósito nivel de abandono 516935.935 4668071.928 208.010

04 26/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada concentrado depósito nivel de abandono 516935.097 4668070.677 208.039

05 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516934.905 4668070.800 207.997

06 30110/2006 12 Arxila analítica outros aillada disperso depósito nivel de abandono 516935.601 4668071.800 207.965

07 30/10/2006 12 Sedimento flotación 30 I. antracoloxía e carpoloxía aleatoria disperso depósito nivel de abandono 516935.153 4668071.590 207.992

08 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516934.569 4668071.253 208.005

09 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516935.707 4668072.126 207.943

10 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516934.663 4668070.970 208.006

11 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516934.587 4668071.126 207.991

12 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxia aillada disperso depósito nivel de abandono 516934.752 4668071.149 207.944

13 30/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516936.745 4668070.986 208.003

14 31/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516935.974 4668072.142 207.935

15 31/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516936.649 4668070.843 207.982

16 31/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516936.878 4668071.352 207.920

17 31/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada disperso depósito nivel de abandono 516936.915 4668072.707 207.838

18 31/10/2006 12 Carbón vexetal analítica antracoloxía afilada disperso depósito nivel de abandono 516934.964 4668070.955 207.968

19 31/10/2006 Sedimento analítica palinoloxía agrupada depósito 516936.221 4668072.525 207.910

20 01/11/2006 17 Carbón vexetal analítica antracoloxía agrupada concentrado eca nivel de ocupación 516935.480 4668071.971 207.965

21 01/11/2006 17 Carbón vexetal analítica antracoloxía agrupada concentrado eca nivel de ocupación 516935.451 4668071.864 207.969

22 01/11/2006 17 Carbón vexetal analítica antracoloxía agrupada concentrado eca nivel de ocupación 516935.356 4668072.330 207.805

23 01/11/2006 18 Carbón vexetal analítica antracoloxía adiada concentrado depósito nivel de ocupación 516934.891 4668071.299 207.848

24 01/11/2006 18 Sedimento flotación 20 I. antracoloxía aillada concentrado depósito nivel de ocupación 516934.894 4668071.286 207.848

25 01/11/2006 17 Arxila analítica outros aillada concentrado depósito nivel de ocupación 516935.793 4668071.829 207.798

26 01/11/2006 17 Sedimento flotación 351. antracoloxía aillada concentrado depósito nivel de ocupación 516935.814 4668071.839 207.798

27 01/11/2006 17 Cortiza carbonizada analítica antracoloxía adiada concentrado depósito nivel de ocupación 516935.407 4668072.069 207.849

28 01/11/2006 17 Sementes analítica carpoloxía aillada concentrado depósito nivel de ocupación 516935.505 4668071.655 207.867

29 01/11/2006 17 Sementes analítica carpoloxía aillada concentrado depósito nivel de ocupación 516935.882 4668071.431 207.921

30 01/11/2006 Arxila analítica outros aillada disperso depósito 516935.203 4668073.610 207.204

31 01/11/2006 Xabre analítica outros aillada disperso depósito 516936.239 4668073.389 207.202

32 01/11/2006 13 Pavimento analítica outros aillada disperso deposito nivel de ocupación 516935.942 4668072.811 207.408

33 01/11/2006 17 Carbón vexetal analítica antracoloxía aillada concentrado eca nivel de ocupación 516935.480 4668071.971 207.965

34 01/11/2006 17 Sedimento analítica outros aillada concentrado eca nivel de ocupación 516935.480 4668071.971 207.965

35 01/11/2006 15 Sedimento analítica outros concentrado depósito nivel de construcción 516933.957 4668069.233 207.889

36 01/11/2006 15 Sedimento analítica outros concentrado depósito nivel de construcción 516932.243 4668072.500 207.333

37 06/11/2006 Sedimento analítica palinoloxía agrupada depósito 516928.136 4668072.665 207.138

38 06/11/2006 Sedimento analítica - palinoloxía agrupada depósito 516930.675 4668073.382 207.374
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7. Rexistro de mostr s

7.1. Estratexia de mostraxe

Durante as tarefas de escavación levouse a cabo unha recollida planificada de mostras de

sedimento e de restos paleobotánicos de varios tipos, dependendo do depósito ou da estrutura

coa que se atopan relacionados. As mostras recollidas foron de tres tipos:

• Puntuais destinadas a realizar posteriores datacións, ou fragmentos de carbón de tamaño

medio ou grande co fin de evitar a súa fragmentación.

• Sistemáticas das diferentes unidades estratigráficas co fin de recuperar evidencias

paleobotánicas e recoller os diferentes tipos de arxilas utilizados no asentamento.

• Verticais para a realización de columnas polínicas.

Fig. 15. Tipo de mostras recollidas durante a escavación.

As mostras recolléronse fundamentalmente no interior da construción escavada, e nunha das

estruturas escavadas documentadas no perfil da intervención. Xa que no exterior da

construción apenas se rebaixou ningún nivel arqueolóxico soamente se recolleron mostras para

a realización de analíticas polínicas no perfil N: dos diferentes depósitos definidos e do interior

da foxa documentada durante a limpeza.
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Fig. 16. Columna polínica (M019)

Debido á alta densidade de restos paleobotánicos documentados durante a escavación o

interior da construción foi obxecto dunha mostraxe sistemática, fundamentalmente carbóns (de

pequeno tamaño pero frecuentemente de máis de 2-3 cm) e sementes. Do depósito que cubría

o derradeiro pavimento da construción extraéronse mostras para flotación e outras puntuais

dos fragmentos de carbón de maiores dimensións. Os posibles restos dunha limpeza do fogar

delimitados ao W da estrutura de combustión foron recollidos na súa totalidade para ser

cribados en auga, recolléndose ca man os de maiores dimensións co fin de evitar a súa

posterior fragmentación e a distorsión da mostra. O depósito que cubría a estrutura de

combustión, xunto cos restos da derradeira leña queimada no mesmo, recolléronse na súa

totalidade. Do interior da construción recolleuse tamén unha columna polínica.

25

20

15

10

5

Carbón vexetal	 Sedimento Material construtivo Sementes Cortiza carbonizada

Fig. 17. Número total de mostras según o tipo de material recollido.

Recolléronse fundamentalmente mostras paleobotánicas: carbóns (52,6%), sedimento para

flotación e para a realización da análise de pole (26,3%), sementes (5,2%) e cortiza de sobreira
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(2,6%). Foron tamén tomadas para mostras restos de arxilas de todo tipo: algunhas

probablemente vinculadas con recubrimentos interiores, outras coa construción do pavimento e

do solo da estrutura de combustión.

7.2. Tratamento das mostras

Fig. 18. Código de mostras en relación das súas unidades estratigráficas de referencia e número
de litros procesados de cada unha.

Debido á importante concentración de restos arqueobotánicos realizouse unha mostraxe dos

carbáns recuperados co fin de observar a concentración deste tipo de restos no sedimento e a

variabilidade taxonómica da mostra. Unicamente se realizou esta mostraxe no sedimento

recuperado da malla de 3mm, xa que a pesar de que na malla de 1 mm existía tamén unha

importante concentración de carbóns, éstes tiñan un tamaño que non permitía a súa

identificación.

Fig. 19. Detalle do proceso de cribado en auga realizado durante a escavación do interior da
construción, apréciase a importante concentración de fragmentos de carbón na mostra.

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste 	 53



Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigran, Pontevedra)
U SC

IMINA114,10.4
fll SAM11.41

A UE12 é un depósito de terra de cor marrón clara localizado no interior da construción circular,

exactamente debaixo do derrubo, presenta restos de xabre e arxila e importantes

concentracións de carbón por toda a superficie do depósito. Este depósito relaciónase co

abandono da construción. 0 12,5% do sedimento obtido no cribado en auga foron carbóns, de

todos modos deste depósito recolléronse varias mostras puntuais de carbóns de gran tamaño

polo que o resultado probablemente fora máis elevado (M002, M004, M005, M008, M009,

M010, M011, M012, M013, M014, M015, M016, M017, M018).

Fig. 20. Volume de sedimento resultante do cribado en auga mostreado e volume de carböns
recuperados do mesmo expresado en mililitros.

A UE17 é un depósito de terra de cor marrón oscuro que cubría varios troncos, táboas e

sementes carbonizados, está interpretado como a derradeira combustión realizada no fogar do

interior da construción. A UE18 é un depósito de terra de cor marrón cunha importante

cocentración de fragmentos de carbón de entre 05 e 5cm, probablemente sexan restos da

limpeza do fogar, depositados entre a parede do interior da construción e a estrutura de

combustión.

7.3. Resultados da analise antracolóxica

7.3.1. Material Analizado e Resultados

Analizáronse en total 24 das 28 mostras de carbón recollidas. A partir da análise estudáronse

un total de 1.078 fragmentos de carbón, determinándose 9 taxons en total: carballo (Quercus
sp caducifolio), Quercus de tipo perennifolio (Quercus sp perennifolio), fabáceas tipo xesta/toxo

(Fabaceae), abelaira (Colylus avellana), Maloideae tipo espiño branco ou capudre, sobreira

(Quercus suber), sanguiño (Frangula alnus), ameneiro (Alnus sp), salgueiro/chopo

(Salix/Populus).
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Fig. 21. Gráfica coas porcentaxes de cada taxon no total da mostra analizada.

AXON
Quercus sp caducifolio 662

Fabaceae 190

Quercus sp perennifolio 167

Corylus avellana 40

Quercus suber 8

Maloideae 5

Frangula alnus 4

Salix/Populus 1

Alnus sp 1

TOTAL TAXONS 9
TOTAL FRAGMENTOS 1078

Táboa 1. Fragmentos totais e taxons identificados durante a análise.

Comparando os resultados obtidos a partir dos fragmentos recollidos a man e aqueles

recuperados mediante o cribado en auga do sedimento observamos como hai unha major

representación de Fabaceae nas mostras recollidas a man. Debemos ter en conta o tamaño

dos fragmentos recollidos, xa que hai fragmentos de ata 47cm de lonxitude, o que unido a unha

recollida individualizada dos fragmentos de maiores dimensións evitou que existise unha

sobrerrepresentación na recollida manual de especies como Quercus sp caducifolio, como

adoita sera habitual nos xacementos castrexos. De tódolos xeitos en xeral apreciase unha

maior variabilidade de taxons representados nas mostras recollidas mediante o cribado do

sedimento.
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Fig. 22. Comparación entre os taxons determinados nas mostras obtidas a partir do cribado en
auga e mediante a recollida manual.

A construción escavada fora obxecto dunha intervención de urxencia no ano 1991, polo que

nesta intervención escavouse unicamente a metade Sur. Todos os carbóns foron recollidos no

interior da construción, en contextos de destrución como a unidade estratigráfica 12 (depósito),

e de ocupación como a UE17 (fogar) e UE18 (limpeza do fogar). A major diversidade

taxonómica é a da UE12, mentres que as mostras recuperadas no fogar e no depósito

interpretado como un baleirado de fogar son practicamente idénticas. Todos os depósitos

analizados se corresponden con procesos de curta duración (Asouti 2003). A estrutura de

combustión e o baleirado de fogar aportan información sobre o tipo de combustibles

consumidos durante a ocupación do poboado. Os niveis de destrución, neste caso

probablemente a causa dun incendio aportan información sobre os usos da madeira como

material de construción, tanto para elaborar os elementos sustentantes como as cubertas

vexetais.

Fig. 23. Detalle do proceso de escavación no que se aprecia a zona escavada xa durante a
intervención de 1991.
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UE12: Depósito de terra baixo o derrubo da construción (UE06) no que existía unha importante

cantidade de restos de carbón que se poderían corresponder cun incendio da construción e

interpretarse como os restos da estrutura sustentante e da cuberta vexetal.

II.

• Maloideae
• Alnus sp
• Frangula alnus
• Salix/Populus
• Corylus avellana

• Fabaceae
El Quercus suber

Quercus sp
perennifolio

• Quercus sp
caducifolio

111 	 ami

0,3cm0,5cm 1cm 1,5cm 2cm 2,5cm 3cm 3,5cm 4cm 4,5cm 5cm 23cm

Fig. 24. Tamaño dos fragmentos de carbón da UE12.

Esta hipótese parece reforzada por outros dous datos: 1. a distribución do carbón neste

depósito concentrado na zona central e nas zonas próximas ás paredes da construción, 2. os

taxons que aparecen asociados nestas mostras. Quercus sp caducifolio e Quercus sp

perennifolio que serían utilizados para elaborar as estruturas sustentantes, xunto con Corylus
avellana, Maloideae, Alnus sp, Frangula alnus e Salix/Populus que poderían formar parte dun

entramado vexetal sobre o que se disporían as ramas de Fabaceae.
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Landa

•	 UE12	 O. sp caducelio
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Quercus subur

Corylus avellana rt....,,N4A SalüoPopulus

	

11111. Fabaceae	 Alnus sp

	

Matoideae	
Frangula alnus

Fig. 25. Distribución espacial e porcentaxes de representación das diferentes especies a partir dos
fragmentos identificados na UE12 (Plano Emilio Abad).

Destaca tamén que a UE12 é a que presenta unha major cantidade de fragmentos de carbón

afectados pola acción de insectos xilófagos. As madeiras utilizadas como material construtivo
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I. LUIIIM

adoitan presentar este tipo de marcas, que tamén aparecen no caso de consumir como

combustible madeira morta, madeira viva contaminada, ou leña verde almacenada.

12

10

8
• Corylus aNdellana
Li Quercus sp

perennifolio
• Quercus sp

caducifolio

2

o
UE12
	

UE17	 UE18

Fig. 26. Fragmentos afectados pola acción de insectos xilófagos.

UE17: Depósito sobre o fogar, do que se procesou toda a terra e ademais se analizaron os

leños da derradeira combustión localizados en posición primaria. Neste depósito foi no que se

recolleron os fragmentos de carbón de maiores dimensións, entre 10 e 47cm, todos

correspondentes con madeira de Quercus sp caducifolio. Os fragmentos de menores

dimensións foron os que aportaron unha major variabilidade de especies.
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Fig. 27. Tamaño dos fragmentos de carbón da UE17.
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Fig. 28. Debuxo da estrutura de combustión na que se aprecian o tamaño dos fragmentos (Debuxo
Andrés Teira).

Fig. 29. Estrutura de combustión: en gris os carbóns do fogar, en marrón as sementes, en violeta o
litico e en laranxa a cerámica (Debuxo: Andrés Teira).
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Fig. 30. Distribución espacial e porcentaxes de representación das diferentes especies a partir dos
fragmentos identificados na UE17 (Plano Emilio Abad).
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Fig. 31. Distribución espacial e porcentaxes de representación das diferentes especies a partir dos
fragmentos identificados na UE18 (Plano Emilio Abad).

UE18: Depósito nun dos laterais da construción cunha elevada concentración de carbóns que

probablemente se corresponda cunha actividade de mantemento e limpeza da estrutura de

combustión interior. Esta hipótese é coherente co tipo de taxons identificados, os mesmos que
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na estrutura de combustión, e co tamaño dos fragmentos recollidos que é claramente menor

que no resto dos depósitos (entre le 2,5cm).

60
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• Corylus avellana
• Fabaceae
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1 Quercus sp
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• Quercus sp caducifolio
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Fig. 32. Tamaño dos fragmentos de carbón da UE18.

Observáronse determinados aspectos dendrolóxicos, como a vitrificación dos tecidos, o

diámetro de ramas e ramiñas, a presenza de grietas na estrutura anatómica, e as evidencias da

acción de insectos xilófagos (xa comentadas anteriormente). Neste xacemento a presenza de

vitrificación nos tecidos non é significativa.

C. PS V.

12 Quercus sp caducifolio 25 500

Quercus sp perennifolio 2 151

Fabaceae 4 165

17 Quercus sp caducifolio 2 63

Quercus sp perennifolio 1 8

18 Quercus sp caducifolio 1 67

Táboa 2. Relación de taxons e número de fragmentos afectados pola vitrificación.

Durante a realización da análise medíronse os diámetros de 33 fragmentos de carbón,

correspondentes con pequenas pólas de abelaira e Fabaceae. As pólas de abelaira son

maioritariamente de entre 6-7mm, mentres que as Fabaceae están entre os 9 e os 11 mm.
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Fig. 33. Medición dos diámetros dos carbóns das UE12 e 17.

Neste xacemento non se recolleron improntas de pólas sobre arxila cocida, sen embargo

podemos comparar os datos obtidos da medición dos carbóns cos datos dos diámetros das

improntas do xacemento de Punta do Muiño.

1 a 2,9

3 a 7,9

8 a 10,9

11 a 13,9

14 a 21

21 a 25

	

imp.phin	  lliiiiiumiliii 		 		 a	 nah.d 	

nuuh ighdieggp. 

Min  W.r.  ;pi  111.111 
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Diámetros Olas
Nas
Improntas Punta do
Muiño

Fig. 34. Comparación entre diámetros das pólas e improntas sobre arxila, de Navás e Punta do
Muiño.
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7.3.2. Paisaxe e xestión do entorno

Os datos polínicos obtidos de zonas próximas proporcionan información sobre a composición

do bosque, e en xeral sobre os niveis de actividade humana que poden ser reconstruidos en

base á interpretación das curvas polínicas dos taxons arbóreos e os taxons non arbóreos

(NAP) respectivamente.

Os resultados obtidos durante a realización da análise antracolóxica permiten obter unha

representación local e parcial do entorno forestal que rodeaba ao asentamento de Navás a

través daquelas especies que foron explotadas durante a ocupación do mesmo e que de

maneira intencionada ou accidental resultaron carbonizadas. En xeral as especies

determinadas son coincidentes coas que aparecen nas secuencias polínicas da zona, aínda

que completan a paisaxe que as análises polínicas presentan
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Fig. 35. Diagrama polínico obtido a partir da mostra Vir-18 da Ría de Vigo (Desprat, Sánchez-Goñi,
Loutre 2003).

Os datos aportados pola mostra Vir-18 extraída da Ría de Vigo permiten reconstruir a evolución

do clima e da vexetación do sur de Pontevedra (Desprat, Sánchez-Goñi, Loutre 2003). Os

datos máis antigos aportados por esta analítica son do 975±36 cal BC, momento no que

segundo os autores existe un débil impacto humano sobre o entorno vexetal, con pequenos
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cultivos, e será a partir do 130 BC —200 AD durante o periodo galaico-romano, cando se inicie

un perceptible impacto humano sobre o bosque, coa aparición de Juglans e Castanea c.a. 1 BC

e co comezo dun proceso deforestador que os autores da análise relacionan coa actividade

mineira.

• L

.111	 X1 1 4 0 24	 0 20 46 • 10	 0 20 1.1 2:1	 1 •40 	 1	 10 	 X 44.1	 0 411 111) I,	 e
• 1 le 	 • I e 	 • UY	 In	 • le'	 • 10	 • 10	 . 10	 • 11	 • le	 • 14	 • 1 t	 • 1	 • 10	 • 14 .	• ID

	
I e

rama	 year

*leiraperatc treca
(decid:tonos lame)

Aathrapegenic
hodicatort Str0pic platal Ubquit plants

Fig. 36. Síntese dos datos obtidos a partir da análise da mostra Vir-18 da Ría de Vigo (Desprat,
Sánchez-Goñi, Loutre 2003).

As especies determinadas entre o 1000 cal BC e o 450 cal AD, son Quercus, Alnus, Corylus,

Fraxinus, Pinus, Ericaceae, Poaceae, e Juglans e Castanea xa durante o periodo galaico-

romano. O problema desta mostra é que non nos permite observar as continuidades e

diferenzas con respecto ao periodo anterior, dende o Bronce Final ós inicios da Idade do Ferro,

un periodo que como vimos está vinculado cunha importante acción do home sobre o medio,

tanto a través da práctica de incendios como da explotación de combustibles. Probablemente

polo tanto durante a Idade do Ferro a acción do home sobre o entorno fora máis intensa do que

supoñen os autores, en relación tanto coas necesidades de combustible derivadas das

actividades domésticas relacionadas co asentamento da poboación de maneira permanente

nos asentamentos castrexos como polas actividades pirotecnolóxicas, produción cerámica e

metalúrxica, máis que polas actividades mineiras.

En xeral as especies determinadas son coincidentes coas determinadas nas análises polinicas,

ainda que completan esta lista Maloideae, Salix/Populus, Quercus suber, e Frangula alnus,

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste 	 66



Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrán, Pontevedra)U SG
1111 .0

iag culurreu.

ademais a partir da análise antracolóxica puido determinarse a presenza tanto de Quercus
caducifolio como perennfolio. A importante representación de Fabaceae na secuencia

antracolóxica contrasta cos resultados do pole nos que estas especies están

infrarrepresentadas ou ausentes debido a que son unha especie entomófila.

;BOSQUE MI
662Quercus sp caducifolio

Corylus avellana 40

Maloideae
MATOGUEIRA

5

Fabaceae 190

PECIES TERMOFILAS
Quercus sp perennifolio 167

Quercus suber 8

Fran gula alnus 4

Salix/Populus 1

Alnus sp. 1

Táboa 3. Formacións coas que se relacionan as especies determinadas na análise.

A presenza de amieiro denota a existencia dun elevado nivel de humidade, o sistema radical

deste tipo de árbore adoita estar inmerso na auga ou en zonas asolagadas precisando solos de

ceda profundidade. As súas esixencias hídricas fan que sexa unha especie difícil de atopar fora

do ámbito ribereño. As formacións nas que o ameneiro é a especie predominante son

umbrosas polo que aparece asociado a especies planocaducifolias non esclerófilas como o

salgueiro-chopo (Salix/Populus), a abelaira (Corylus avellana), o ou o sanguiño (Frangula
alnus).

O carballo (Quercus robur) é unha árbore robusta que ocupa terreos profundos e húmidos

como os vales ou as ladeiras suaves, preferentemente en substratos ácidos (Rigueiro 2003).

Neste bosque existirían claros nos que medrarían especies helófilas e colonizadoras como as

maloideas tipo estripo-capudre (Maloideae), a abelaira (Corylus avellana), ou as fabáceas tipo

xesta-toxo (Fabaceae) que se extenden debido á realización de codas ou incendios que

afectan ao bosque.

A identificación de especies termófilas é característico dos bosques mixtos de caducifolios

situados na orla marítima do Noroeste da Península, e indican a existencia dun clima suave,

sen xeadas invernais e sequías estivais. No caso da ría de Vigo adoita ser habitual a presenza
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nas secuencias antracolóxicas dos asentamentos castrexos de especies como a sobreira

(Quercus suber) e a aciñeira/carrasco (Quercus sp perennifolio).

7.3.3. Prácticas de xestión forestal

Os estudos de xestión forestal durante a Prehistoria e Protohistoria parten do determinismo

natural, como a topografía, solo e subsolo, clima e vexetación existentes durante o periodo de

ocupación do asentamento, así como os factores humanos que inciden no entorno a partir da

explotación dos recursos forestais que están dispoñibles no entorno, co fin de recolectar leña

ou obter madeira para todo tipo de usos.

O impacto sobre o entorno depende de factores como a función do asentamento, a duración da

ocupación e o tamaño do grupo. O asentamento en poboados permanentes dende o Bronce

Final provoca un cambio na xestión forestal con respecto a épocas precedentes, polo que

durante o periodo castrexo hai un forte impacto sobre o entorno inmediato ós asentamentos, do

bosque obténse a madeira para a construción, a elaboración de artefactos e a leña, ábrense

claros mediante a tala ou a acción do lume co fin de obter pastos, etc.

Quercus sp caducifolio 662 61,41 22 91,6

Fabaceae 190 17,62 15 62,5

Quercus sp perennifolio 167 15,49 12 50

Corylus avellana 40 3,71 9 37,5

Quercus suber 8 0,74 4 16,6

Maloideae 5 0,46 1 4,1

Frangula alnus 4 0,37 2 8,3

Salix/Populus 1 0,09 1 4,1

Alnus sp 1 0,09 1 4,1

TOTAL FRAGMENTOS 1078 Frags 24 mostras
Táboa 4. Número de fragmentos e ubicuidade.

A análise da recurrencia de aparición das diferentes especies en relación ás mostras recollidas

permite minimizar a sobrerrepresentación de determinados taxons en base ao reconto do

número de fragmentos (Piqué 1999). En Navas a especie que aparece representada máis

recurrentemente é Quercus sp caducifolio, seguida de Fabaceae, Quercus sp perennifolio, e

Corylus avellana. Existe unha explotación combinada do bosque de caducifolios do que se

obtén a madeira de carballo, con especies de carácter mediterráneo como Quercus sp

perennifolio e Quercus suber, xunto coas formacións de matogueira representadas polas
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fabáceas, e co bosque de ribeira. Hai unha clara preferencia pola utilización de especies

arbóreas fronte ás arbustivas.

Fig. 37. Recurrencia de aparición dos diferentes taxons en relación co número de fragmentos.

A través da análise antracolóxica determináronse as especies utilizadas como combustible para

a alimentar o fogar interior, e probablemente aquelas especies utilizadas como material

construtivo.

UE12-Depósito UE17-Fogar	 UE18-Limpeza

Li Quercus suber
• Frangula alnus
• Maloideae
• Alnus sp
111 Salix/Populus
• Corylus a\ellana
Li Fabaceae

Quercus sp perennifolio
• Quercus sp caducifolio

Fig. 38. Porcentaxes de representación dos diferentes taxons en relación coas unidades
estratigráficas de procedencia.

A recolección de leña ou a tala de madeira destinada á elaboración de elementos constructivos

(vigas, postes, entramados, cubertas, etc) realizase no entorno que rodea ao asentamento. A

recolección do combustible era unha actividade diaria, frecuente e repetitiva que supoñia unha

estreita relación entre a comunidade e o seu entorno (Dufraisse 2007).
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A partir dos estudos sobre a recolección do combustible doméstico en sociedades actuais de

áreas rurais de países en desenvolvemento poderiamos sinalar esta tarefa como realizada por

mulleres, nalgúns casos acompañadas de nenos. Os homes adoitarían participar cando existe

unha distancia considerable entre o asentamento e a zona de aprovisionamento de leña, ou

ben cando existe unha produción especializada de combustibles destinada a determinadas

actividades (Heizer 1963).

Fig. 39. Detalle do fogar do interior da construción.

Esta actividade supón unha importante inversión de tempo e enerxía, a leña recollida pode ser

leña morta producida de maneira natural por determinadas especies que é simplemente

recollida do chan, ou ben é cortada con fouces, podóns ou machados no caso de que se

utilicen ramas ou pequenos troncos de árbores e arbustos. A cantidade de madeira consumida

depende do tamaño da unidade familiar, así como os usos do combustible recollido (alumeado,

procesado de alimentos, calefacción, etc).
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Fig. 40. Distribución espacial das mostras de Quercus sp caducifolio.

Fig. 41. Distribución espacial das mostras de Quercus sp perennifolio.
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Fig. 42. Distribución espacial das mostras de Fabaceae.

Os datos da UE12 do xacemento de Navas permite aportar información sobre os sistemas

construtivos castrexos. Neste caso documentariamos as especies utilizadas para construir a

cuberta da construción. As vigas ou elementos sustentantes da cuberta serían confeccionados

en carballo (Quercus sp caducifolio) ou aciñeira/carrasco (Quercus sp perennifolio),

probablemente unidas entre sí mediante ensambles e encaixes na mesma madera. Formando

parte da estrutura sustentante, e servindo de unión elaboraríase un entramado vexetal con

especies de pólas longas e flexibles. As pólas de pequeno calibre son facilmente

transportables, moi flexibles e ademais poden ser recollidas utilizando pequenas ferramentas

de corte como poden ser as fouces, os podóns ou incluso os coitelos. As pólas longas e

flexibles da abelaira (Cotylus avellana) eran utilizadas tradicionalmente para confeccionar

entramados (Blanco 1996), Lamen as do ameneiro (Alnus sp) e do salgueiro (Salix/Populus).
Aparece documentado en xacementos castrexos como Castrovite e Punta do Muiño.

Esta estrutura estaría cuberta polas pólas e follas de xestas ou toxos. As xestas (Fabaceae)

son adecuadas para confeccionar os teitos das construcións debido á súa resistencia á acción

de roedores e insectos (Torres 2003). Como en Navas, en varios asentamentos castrexos do

Norte de Portugal identificouse a utilización de pequenas ramas de Fabaceae como material de

construción destinado á cuberta (Figueiral 1996).
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Fig. 43. Distribución espacial das mostras de Alnus sp e Corylus avellana.

Unha mención aparte merece a localización de fragmentos de Quercus suber. A M0-27

correspóndese cun fragmento de 5x5cm de cortiza de sobreira carbonizada que apareceu

asociada a unha acumulación de sementes de millo miúdo ao lado da estrutura de combustión.

Esto podería estar indicando o uso da cortiza de sobreira como contedor das sementes, xa que

é un material aillante da humidade, tras ser sometido a un proceso de afumado. Incluso poderia

constatar a existencia dunha práctica de silvicultura, entendida como o cultivo de ärbores e

bosques para obter deles un produción de bens aproveitables pola sociedade. A cortiza da

sobreira pode ser recolectada cada 8-12 anos, a pela realizase a principio do verán (López

2002) utilizándose preferentemente as pólas para non danar a árbore. Tratase polo tanto dun

proceso planificado e que esixiría un cedo mantemento e coidado da ärbore.
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Fig. 44. Detalle da ubicación no fogar do fragmento de sobreira xunto ás sementes de millo miúdo.

Fig. 45. Distribución espacial das mostras de Quercus suber.
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• Bosque de ribeira
Especies termófilas

• Matogueira
Bosque mixto

Ubicuidade

Se observamos as formacións arbóreas e arbustivas máis explotadas vemos como predominan

as especies recolectadas no bosque mixto de caducifolios, seguido dos bosques de ribeira

asociados a zonas nas que existe un elevado nivel freático debido á presenza de cursos de

auga. A matogueira ten unha importancia significativa como formación da que se obteñen tanto

leña para os fogares como probablemente materiais leves para a construción (cubertas,

entramados, etc). As formacións de Ulex, Cytisus e Genista (Fabaceae) ocupan as zonas

degradadas do bosque mixto, son plantas pioneiras que ocupan solos degradados. A presenza

de especies termófilas, como Quercus sp perennifolio e Quercus suber, en relación coas

propias do bosque mixto de caducifolios, é característico das zonas costeiras fronte ás zonas

interiores de major influencia montana.

Fragmentos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fig. 46. Formacións forestais explotadas no Castro de Navas.

Os ámbitos teóricos de obtención da materia prima e manufacturas a través do mecanismo de

explotación ou intercambio elaborados para o periodo castrexo (Carballo 2002) sinalan a zona

inmediata ao asentamento, entre 1 e 2km de distancia como a área na que se explotan os

recursos forestais, onde se obteñen os alimentos, e materias primas como a pedra ou a arxila.

Neste caso a partir da localización dos cursos de auga ós que se vinculan as especies de

ribeira determinadas podemos sinalar parte da área na que se obteñen estas madeiras

utlizadas posteriormente tanto como combustibles como madeira para a construción ou a

elaboración de artefactos.
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No caso de Navás as zonas próximas a cursos fluviais ás que se asocian os bosques de

ribeira, estarían aproximadamente a 0,5km. 0 bosque mixto que sería a formación vexetal máis

explotada ocuparía os vales e ladeiras suaves próximos ao asentamento. Nas zonas marxinais

deste bosque a matogueira é explotada para obter material construtivo lixeiro e como

combustible para o fogar. A extensión deste tipo de formacións pode ser favorecida

intencionalmente polos habitantes do castro mediante a realización de cortas ou incendios no

bosque. Xestas e toxos son especies pioneiras e pirófitas que medran favorecidas pola acción

do lume sobre as formacións herbáceas e boscosas, ademais de favorecer a rexeneración dos

solos degradados mediante a fixación do nitróxeno.

Fragmentos

• Arbustos
III Árbores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fig. 48. Porcentaxe de árbores e arbustos na mostra analizada.
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7.3.4. Sintese dos resultados

A información paleoambiental obtida a partir da análise antracolóxica indica a existencia de:

• Bosque mixto de caducifolios, con Quercus sp caducifolio como especie predominante,

do mesmo modo que sinalan as análises polínicas da zona.

• O bosque presentaría zonas de claro nas que medrarían Maloideae e Corylus avellana.

• As formacións de matogueira (Fabaceae) colonizarían os espazos abandonados de

cultivo ou pasto, zonas afectadas por incendios e espazos marxinais do bosque de

caducifolios.

• Bosque de ribeira, formado por especies como Frangula alnus, Corylus avellana, Alnus

sp e Salix/Populus.

• As especies de carácter termófilo como Quercus sp perennifolio e Quercus suber terien

unha presenza significativa no entorno.

Os datos sobre a explotación de especies leñosas indica:

• Existe unha preferencia da madeira obtida de árbores fronte á obtida de arbustos.

• Quercus sp caducifolio é a especie utilizada preferente tanto como combustible tal e

como amosa a súa vinculación a estruturas de combustión, como material construtivo

para a elaboración de elementos sustentantes, fin para o que tamén se utilizaría

Quercus sp perennifolio.

• O bosque de ribeira aporta fundamentalmente pólas para a confección de entramados

vexetais, e puntualmente combustible para o fogar.

Os datos sobre a xestión do entorno sinalan:

• Utilización de madeira de Quercus sp caducifolio e perennifolio, en xeral troncos e

ramas de calibre medio, xa que non se localizaron ramas de pequeno diámetro e sí

grandes fragmentos de carbón das mesmas.

• Recoléctanse pólas de pequeno calibre de Corylus avellana e Fabaceae.

• A presenza de cortiza carbonizada de Quercus suber indicaría o aproveitamento da

cortiza desta especie dun xeito planificado, e incluso prácticas de silvicultura.

• As áreas de captación da madeira e do combustible estarían aproximadamente a

0,5km do asentamento.
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7.4. Resultados da análise carpolóxica

A mostra carpolóxica resultou ser monoespecífica, a pesar da importante concentración de

sementes unicamente se recuperou unha especie, millo miúdo (Panicum miliaceum). O millo

miúdo é un cultivo en expansión durante a Idade do Ferro, aínda que se coñecen evidencias en

Europa dende a Idade do Bronce (Teira, inédito). Habitualmente é unha planta que adoita vir

acompañada do paínzo (Setaria italica), ben como especie contaminante a través da súa

variedade silvestre (Setaria viridis), ben como cultivo.

Fig. 49. Detalle das sementes de Panicum miliaceum recuperadas no interior da construción.

Baixo o nome xenérico de millo miúdo coñécense varias especies que non pertencen a un

grupo taxonómico, senón que forman parte dunha clasificación agronómica pola grande

similitude destes cereais de gran pequeno. É unha planta anual de 1 m de altura. As sementes

medran en espigas e son de moi pequeno tamaño (2-3 mm) de cor crema, amarelo, vermello-

alaranxado ou marróns.

Non se coñece a ubicación do ancestro salvaxe nin o primeiro lugar de domesticación.

Sabemos con seguridade que as primeiras colleitas déronse tanto en Transcaucasia como en

China aproximadamente fai uns 7000 anos. Suponse que puido domesticarse de forma

independente nestas dúas áreas. En Europa é un cereal en expansión durante a idade do

Bronce, pero non é frecuente ata a Idade do Ferro.
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En Galicia os datos máis antigos dos que dispoñemos sitúan a súa aparición no s. VII a.0 no

castro de Penalba, non coñecéndose datos para momento precedentes, non obstante no

poboado de Sola no Norte de Portugal tense identificado cunha cronoloxía do s. XVII a.C, polo

que non sería descartable que a súa aparición precédese á cultura castrexa, e máis tendo en

conta, a ausencia xeneralizada de análises carpolóxicas para a ldade do Bronce. Deseñando

un panorama moi similar ó que acontece no resto da Península.

A introdución do cultivo do millo miúdo pode ocasionar a introdución do paínzo (Setaria italica)

que nun principio posiblemente se atopaba mesturada como planta contaminante en forma de

"adacilla" (Setaria viridis), o seu antecesor silvestre. Durante a ldade do Bronce, pero xa na

Idade do Ferro con seguridade, o paínzo cultivase baixo a forma doméstica. O millo miúdo en

época histórica é desprazado da dieta polas especies introducidas do continente americano,

máis en concreto co millo americano (Zea mays) ó que incluso se Ile asimila o nome, a

introdución deste último no primeiro terzo do século XVII espallarase e asimilarase con grande

rapidez en detrimento do millo miúdo. Xa que comparten características biolóxicas semellantes.

Tanto no tipo de alimentación coma no calendario de cultivo.

O millo miúdo atópase ben aclimatado a climas temperados, yéndose favorecido por climas

atlánticos ou mediterráneos en Europa. A precocidade e rusticidade da planta favorecen o seu

sementado tardío, o que supón a última solución para suplir un cultivo ausente ou aproveitar un

terreo que non se pu ido sementar a tempo.
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8. Rexistro e estudo de materials arqueolóxicos

Durante a intervención recolléronse un total de 18 bolsas de material cerámico e lítico. A major

parte da cerámica recollida é de tradición indíxena aínda que hai varios fragmentos de

materiais de importación. No interior da estrutura de combustión ademais dalgún fragmento

cerámico localizouse un lítico e unha placa de cerámica de forma rectangular e cunha pequena

extracción nun dos extremos.

Número X Y Z UE Material

BOLSA01 516936.821 4668071.169 208.463 02 Cerámica

BOLSA02 516937.754 4668071.327 208.621 02 Cerámica

BOLSA03 516937.662 4668070.515 208.823 02 Cerámica

BOLSA04 516937.818 4668073.472 208.240 02 Cerámica

BOLSA05 516937.225 4668072.604 207.965 02 Cerámica

BOLSA06 516936.685 4668071.314 208.164 06 Cerámica

BOLSA07 516936.252 4668071.145 208.134 06 Cerámica

BOLSA08 516932.561 4668070.968 207.663 03 Cerámica

BOLSA09 516937.523 4668074.437 207.389 14 Cerámica

BOLSA10 516937.443 4668074.413 207.392 14 Cerámica

BOLSA11 516936.670 4668071.994 207.921 12 Cerámica

BOLSAl2 516936.442 4668071.258 207.965 12 Cerámica

BOLSA13 516937.176 4668073.917 207.548 12 Cerámica

BOLSA14 516935.513 4668072.188 207.797 17 Cerámica

BOLSA15 516935.680 4668071.764 207.881 17 Placa de arxila

BOLSA16 516935.672 4668071.958 207.819 17 Litico

BOLSA17 516937.138 4668073.884 207.392 14 Cerámica

-BOLSA18 516931.008 4668073.827 206.635 21 Cerámica

Táboa 5. Táboa na que se recollen as coordenadas absolutas dos materials arqueolõxìcos coa
referencia á unidade estratigráfica na que apareceron.

Unha das pezas máis interesantes recuperadas durante a escavación é unha placa de arxila

(ITNAV01/17) con retoques nun dos extremos para facer un pequeno rebaixe de forma

semicircular. O anverso da peza ten un coidado acabado, sen embargo o reverso é totalmente

irregular.
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Fig. 50. Placa de arxila. ITNAV01/17

A cerámica castrexa foi a maioritaria e varios fragmentos de cerámica romana asociada ós

mesmos niveis que a anterior. Recuperouse tamén un fragmento de cerámica moderna-

contemporánea nun dos niveis de recheo.

L-1 Cerámica moderna-
contemporánea

• Cerámica romana

• Cerámica castrexa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fig. 51. Adscrición cronolóxica da cerámica recuperada durante a intervención.

A cerámica indíxena recuperada presentaba en xeral unha importante degradación,

descarnándose e fragmentándose fácilmente, polo que se embalaron cunha peza de escuma

dentro da bolsa hermética de PVC para protexelas do roce e dar rixidez ó embalaxe. De todos

modos a simple manipulación provocou problemas.
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Fig. 52. Detalle do estado de degradación das pezas de cerámica.

A major parte dos fragmentos de cerámica castrexa recuperados correspóndense con panzas

sen decorar. Os bordes dividíronse entre redondeados e engrosados. Todos os fondos

recuperados foron fondos planos. En tódolos casos tratase de recipientes pechados que se

corresponderían con olas de tamaño pequeno ou medio para o procesamento de alimentos.

14

12
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8

6

4

2

o
Bordes engrosados	 Bordes redondeados

	
Panzas
	

Fondos planos

Fig. 53. Cerámica castrexa: partes das vasillas recuperadas.

Os fragmentos de cerámica romana correspóndense con fragmentos de panzas, que nun dos

casos conserva unha asa. Na maior parte dos casos correspóndense con fragmentos de

ánforas, a cerámica de importación polo tanto está fundamentalmente relacionada co

almacenaxe e consumo de produtos alimenticios.

GEPN_Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 32



Escavación en área e restauración do Castro de Navas (t g igran, Pontevedra)
U SC

.n.34lbet
101.10011e.

6

5

4

3

2

o

1

Panzas	 Panza e asa

Fig. 54. Cerámica romana: partes das vasillas recuperadas.

Pola morfoloxía da asa e as características da pasta de cor ocre-rosáceo con abundante

desgraxante (seixo e feldespato) a ánfora localizada é unha Haltern 70. Un recipiente cerámico

de transporte caracterizado por presentar un corpo cilíndrico, con asas que presentan unha

acanaladura central. O seu contido é diverso polo que se considera un contedor polifuncional:

viño de escasa calidade, defructum, sapas, olivas ou olivas en defructum (García 2004).

Fig. 55. Fragmento de asa de ánfora: ITNAV01/29.
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Fig. 56. Debuxos dos grupos formais da cerámica castrexa.
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9. Sintese

O castro de Navás situado nun esporón da baixa ladeira do monte Outeiro Grande ocupa unha

elevación de 230 m en rechán. Sitúase dominando a entrada da ría de Vigo unha zona

densamente poboada durante a Idade do Ferro. Os resultados da intervención confirman o xa

sinalado durante a realización das sondaxes arqueolóxicas de 1991, momento no que delimitan

os límites do asentamento, o tipo de defensas que o rodeaban, e as características xerais das

estruturas arqueolóxicas: construcións circulares, foxas ou gabias, etc. A intervención actual a

pesar de ser mol puntual, xa que se centra na escavación unicamente dunha das construcións

xa previamente localizadas, e co obxectivo de deixar esta ao descuberto para ser restaurada e

posta en valor. Permitiu sen embargo profundizar en certos aspectos que a pesar de non ser os

máis habituais nos estudios da ldade do Ferro si son fundamentais para coñecer aspectos

subsistencias e de xestión de determinado tipo de recursos por estas comunidades.

Fig. 57. Vista do proceso de escavación da estrutura de combustión.

A pesar de ser un xacemento moi pobre no que se refire ós materials arqueolóxicos máis

frecuentes: cerámicas, metais, líticos, etc, probablemente tamén porque a escavación se

centrou sobre todo na zona interior da construción e apenas se rebaixou o nivel arqueolóxico

na zona exterior, onde soe ser máis habitual localizar este tipo de evidencias. Sen embargo a

escavación do interior da construción proporcionou unha importante cantidade de mostras

paleobotánicas que permitirán a partir da realización do tratamento das mostras recollidas e

dos estudios analíticos posteriores coñecer a paisaxe que rodeaba o entorno do castro de

Navás, a xestión dos recursos forestais, e o tipo de produción agrícola.

GERN Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste	 85



Escavación en área e restauración do Castro de Navas (Nigrän, Pontevedra)
U SC

.11.014
Wz,

1011.11J1

A conservación nun estado excepcional da leña da derradeira combustión levada a cabo no

interior da construción non é moi habitual, e permitirá coñecer as especies utilizadas como

combustibles, os tipos de cortes realizados sobre a madeira xa que algunhas das conservadas

son troncos pero a situadas na zona inferior son táboas polo que se poderá observar de que

maneira era aproveitada a madeira, incluso nunha primeira observación das madeiras

carbonizadas poderla haber algunha con sinais de ter sido traballada. A localización das

sementes tamén en relación con este fogar permite reconstruir tamén hábitos de consumo de

determinados alimentos, tratamentos de conservación ós que eran sometidas sementes e

froitos, tipo de cultivos dos que formaban parte, etc.

A importante información obtida a través da estrutura de combustión localizada no interior da

construción foi o que levou tamén a realizar unha reprodución-recreación da mesma, co fin de

facilitar posteriormente unha lectura arqueolóxica dos datos obtidos para o público en xeral. O

lume, a leña e os alimentos son ademais aspectos da vida no pasado que permiten un

achegamento ós modos de vida de maneira moito máis próxima que probablemente outros

aspectos da vida destas sociedades, xa que aínda hoxe todas estas actividades se poden

observar como algo aínda próximo.

Fig. 58. Vista xeral da zona de intervención durante as tarefas de restauración.

Deste modo unha vez realizados tódolos estudios e analíticas que se teñen previsto, a

información obtida será tratada co fin de que os resultados desta intervención sexan accesibles
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tanto para o público xeral como para investigadores e profesionais da arqueoloxia. Está

proxectado deseñar uns posters ou carteis que serán situados no propio Centro de Día da

Fundación Menela co fin de divulgar tanto o que foron as tarefas propiamente de escavación e

restauración arqueolóxica levadas a cabo, como a información que aportou o estudio destas

evidencias para reconstruir o modo de vida no castro de Navás e enmarcalo nun contexto máis

rexional.

Finalmente a intervención de estudiantes da Licenciatura de Historia da USC e da Escola

Superior de Restauración de Bens Culturais de Galicia, permitiu dende o punto de vista

educativo e da docencia ampliar a través dunha experiencia práctica a formación de futuros

arqueólogos e restauradores coa realización do traballo en campo e laboratorio.
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Anexo 1. Acta de depósito de materiais

De acordo co establecido no Decreto 199/1997 do 10 de xullo no artigo 12, con respecto ao

depósito de materiais, e co fin de dar por rematado o presente expediente administrativo,

adxuntamos a continuación a declaración de depósito de materiais.

Como quedou especificado na descrición da intervención, foron localizadas un total de 29

pezas arqueolóxicas. Como consecuencia é necesaria a acta de depósito de materiais, o cal se

comunica a efectos de completa-la tramitación do presente expediente.

En Santiago de Compostela, a 29 de outubro de 2008.

As o. María Martín Seijo
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Declaración de depósito de materiais

De acordo co establecido no Decreto 199/1997 do 10 de xullo no artigo 12, con respecto ao

depósito de materiais, e co fin de dar por rematado o presente expediente administrativo,

adxuntamos a continuación a declaración de depósito de materiais.

En Santiago de Compostela, a 29 de outubro de 2008.

Apdo. María Martín Seijo
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Anexo II. Inventario de materiais arqueolóxicos

Durante a realización da Escavación en Área recolléronse un total de 29 pezas arqueolóxicas.

Inventario Materials
Sigla Bolsa UE Material Obxecto Tipo Borde Colo Panza Fondo Asa Adscrición

ITNAV01/01 1 2 Cerámica Vasilla Borde
Redondeado

Sí No No No No Castrexa

ITNAV01/02 2 2 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/03 3 2 Cerámica Vasilla Borde

Engrosado
Sí Sí No No No Castrexa

ITNAV01/04 3 2 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/05 3 2 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/06 4 2 Cerámica Vasilla Borde

Engrosado
Sí No No No No Castrexa

ITNAV01/07 4 2 Cerámica Vasilla Borde
Redondeado

Sí No No No No Castrexa

ITNAV01/08 5 2 Cerámica Ánfora No No Sí No No Romana
ITNAV01/09 5 2 Cerámica Ánfora No No Sí No No Romana
ITNAV01/10 5 2 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/11 5 2 Cerámica Vasilla Olería de

Burlo
No No Sí No No Moderna-

Contemporánea
ITNAV01/12 6 6 Cerámica Ánfora No No Sí No No Romana
ITNAV01/13 7 6 Cerámica Ánfora No No Sí No No Romana
ITNAV01/14 8 3 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí Sí No Castrexa
ITNAV01/15 8 3 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/16 9 14 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí Sí No Castrexa
ITNAV01/17 15 17 Arxila

cocida
- No No No No No -

ITNAV01/18 11 12 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/19 11 12 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/20 11 12 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Si No No Castrexa
ITNAV01/21 11 12 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/22 12 12 Cerámica Vasilla No No Sí No No Romana
ITNAV01/23 14 17 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/24 10 14 Cerámica Ánfora No No No No No Romana
ITNAV01/25 16 17 Lítico Indeterminado - No No No No No -
ITNAV01/26 17 14 Cerámica Vasilla Borde

Redondeado
Sí Sí No No No Castrexa

ITNAV01/27 17 14 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/28 17 14 Cerámica Vasilla Indeterminado No No Sí No No Castrexa
ITNAV01/29 18 21 Cerámica Ánfora Haltern 70 No No Sí No Sí Romana
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Documentación gráfica

Plano 1. Emprazamento do Castro de Navás e da área de escavación.

Plano 2. Planta das estruturas murarias atopadas. UE08 e UE11.

Plano 3. Debuxo en sección das Unidades Estratigráficas en referencia ao

centro da construción.

Plano 4. Debuxo do perfil N da rampla de acceso á Fundación Menela.

GEPN__Giupd de Estudos para a Prehistoria do Noroeste 	 96



11	
7 I- '-toseetto de

RIA 	 Casootto de eile-	 X
PONTEVEDRA X ) 	 Cetoetio de Moto \•,

e,

•
11Cosootio N //	 ... i i

.\.......

de Cangue 4
X 4r Palme de Borb

Comolto de Radomteig' -Cortoetto de

	

/	 ...-i---

	

/	 x/
-+k-1	 x +4 -4

pL...._x 	 1
9.	 1
/	 *

.... A.' Comotto de mie,
-#. COMO ii09-	 //de Postearosa

Conoeilo de Vigo I 	 • wem 	 41
9-	 I

81I
'

— är -%	 1c
k '	

1 o...iror ''' ' \
— + 	 •

OIDC•11XLA

%	 N

23'- "-1

88
Perreffo

r
1N

Omis de »en
1111 • bim

Oma& de
1 -8

Ponboreas

Conadlo de O'Pordno

Conodio de
Salm

PORTUGAL

Concello da Ola

8-1 8-8
Ccoceie de Tomine

•
u.

Conalle de Oondomar

Cr000lio di Tui

Esoavación an ärea o poste en valor
do castro de Navele, Prlegue, Nigrein

1
Dopartersonto de Historia 1

Giirupo de Eshalo Nora n Prahlstorion,
ilecento do NW Ibérico

i.1 .10,, .1....

Plano Emprazamento do Castro de Navits
e da área de escavación.

N° Plano

Data 14 de novembro de 2006
N

O 250 m

o 	 10 m



UR 6838
	

UR 6839

UR 6638 UR 6639

Escaveciön en ihren e poste en valor
do onstro de Nevés, Prlogue, Nigräm

Plan«) 	 Planta das estruturas murarias atopadas.
UE08 e UEll

Mail 14 de novembro de 2006

N° Piano

o
	

50 cm
	 im

SC
t'teltVittAl t•

t

t.

Dopnrinmonte do lestorle 1

GropO de Eid64CLO para a Prehlatorla
Reo4anto do W Minrico



UE16 	 + UE09

NE
SW

o im

UR 6638 UR 6639

Escavacleon en área e pota en valor
do castro de Naveis, Prlegue, NIgrain

Doportomonto do Motor lo ä

Grupo de Estudo para a Prehlstorla
Poconto do NW lit.tiriligig13	 ve1/41.

UR 6838
	

UR 6839

Pleno Debuxo en sección das Unidades
Estratignificas en referencia
ó centro da construcción

Dada 14 de novembro de 2006

o	 50cm 	 im

94° Plane

3
N



6:97-1•D'
UR 6838

NIE

UR 6839

UR 6638 UR 6639

tdw

Perfil

Esoovaolón en ihren o polo en valor
do castro de Noviis, Prloguo, NIgräin

4
N N° Plano

o m50 cm

Doportornonto da Vindorio
ropo do lEstudo poro n 1Prohlotorlo

ROOonto do NW ibidtrioo

Piano Debuxo do perfil N da rampla de acceso
Fundación Manela

Dann 14 de novembro de 2006



Memoria da Análise Polínica do Xacemento de Castro de
Navás

Andrés Currás Domínguez

Barcelona, Decembro de 2008

A presente memoria recolle a análise polínica do rexistro sedimentario procedente

do xacemento arqueolóxico de Castro de Navás, no contexto dun estudo organizado

pola USC.

Foron analizadas as doce mostras enviadas. A cantidade de material que entrou

na análise foi a seguinte:

CN I: 5,0119 g. CN VII: 5,2480 g.

CN 	 II: 5,4640 g. CN VIII: 6,0273 g.

CN 	 III: 	 5,7200 g. CN IX: 5,3924 g.

CN IV: 5,3781 	 g. CN X: 6,2212 g.

CN V: 5,9327 g. CN XI: 6,0396 g.

CN VI: 5,6708 g. CN XII: 5,6789 g.

O sedimento foi tratado mediante o protocolo químico e físico estandarizado en

palinoloxia l . A súa aplicación permite elimina-la parte da compoñente non polínica

do sedimento e concentrar unha solución rica en material polínico.

A cada unha das mostras fóronlle engadidas dúas pastillas que contiñan un

número coñecido de esporas de Lycopodium clavatum, co obxecto de podermos

realizar cálculos de concentracións polínicas absolutas.

As mostras foron montadas sobre portaobxectos e posteriormente analizadas

nun microscopio Zeiss Axiostar dotado dun obxectivo ACHROSTIGMAT 40X e de

1 Faegri, K., Iversen, J, Textbook of Pollen Analysis. (4a ed.) The Blackburn Press. New Jersey, 1989.



lentes oculares de 10X, obtendo unha visión a 400 aumentos.

O recoñecemento das diferentes familias, xéneros, especies e tipos polinicos foi

levado a cabo coa axuda do atlas polínico Pollen et Spores d'Europe et d'Afrique

du Nord 2, ademáis de diferentes claves polínicas procedentes da publicación The

North-West European Pollen Flora3.

En cada mostra foron contabilizados un mínimo de 150 granos de polen,

intentando acadar unha variedade floristica cercana ós vinte tipos polinicos.

Preséntase o diagrama en valores porcentuais e valores absolutos de

concentración, incluindo a totalidade de taxóns identificados, así coma os

principais tipos de esporas de fongos, a maior parte deles correspondentes a

especies coprófilas4.

Seguindo a práctica habitual en palinoloxia, o diagrama polínico foi sectorizado

en diferentes áreas, denominadas zonas polínicas, en función da coherencia

ofrecida polo espectro polínico.

O estado de conservación do polen no sedimento é relativamente bo. Non

obstante, a proporción de polen morfolóxicamente indeterminável aproximase

40%, o cal é un valor normal neste tipo de contextos arqueolóxicos, nos que o

material polinico vese afectado por procesos de degradación de diferente tipo.

Descripción de resultados

CASTRO DE NAVAS C

Comprende as mostras 12, 11 e 10.

Esta zona polínica ofrece os niveis de polen arbóreo máis elevados da

secuencia. Quercus tipo caducifolio produce a maior parte da señal de polen

2 Reille, M. Pollen et Spores dEurope et d'Afrique du Nord. Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie ,
Marseille, 1992.

3 VV.AA. The Northwest European Pollen Flora. Elsevier Science ed.
4 Geel, B. van, Bohncke, S.J.P. And Dee, H. A Plalaeoecological study of an upper Late Glacial and Holocene

sequence from "de Borchet", The Netherlands. Review of Palaeobotany and Palynology, 56: 89-93. 1981.



arbóreo (AP), acadando valores superiores ó 20% e preto do 40% na mostra. Non

obstante, cómpre tamén destaca-la presencia, escasa, de Corylus avellana con

porcentaxes non superiores a 4% &inda que constantes, asemade de presencia

testimonial doutros xeneros coma Alnus ou Betu/a.

Entre as especies arbustivas, a familia Ericaceae presenta os valores máis

representativos deste grupo, con valores medios do 10%, seguida por Cistaceae

(1%-2%).

As plantas herbáceas están presentes de forma máis puntual nesta zona.

Encabeza este grupo a familia Poaceae, con valores entre 15% e 20% de

representatividade. Séguenlle os niveis de Asteraceae (tipos Asteroideae e

Cichorioideae) situados debaixo o 10%. Destacan, á súa vez, os niveis do )(enero

Asphodelus, con niveis máximos de 8%. Cómpre mencionar tamen a presencia de

Daphne, Plantago e Cayophillaceae (3% - 2%).

Polo que respecta a plantas cultivadas, apreciase a presencia testimonial de

Castanea sativa e dalgún cereal (tipo Cerealia) na mostra 11.

CASTRO DE NAVAS B

Comprende as mostras 9, 8, 7 e 6

Esta zona polinica caracterizase por presentar un nivel de AP total menor que a

zona polinica C, Neste caso, o xénero Quercus ofrece niveis situados case sempre

baixo o 20%. Detectase un incremento de Corylus avellana, que acada un máximo

de 10%, así coma de Alnus (4%) e maior presencia de Betula.

Os taxóns arbustivos manteñen polo xeral uns niveis similares ós da zona

polinica C, malia detectarse un incremento leve en Helianthemum. A familia

Ericaceae volve a ser a máis representada dentro deste grupo, mantendo valores

entre 10% e 20%.

Os taxóns herbáceos incrementan os seus niveis, sendo a familia das poáceas

as que amosan unha maior representatividade chegando a acadar un máximo de

45%. É notável o incremento de Asteraceae (tipos Asteroideae e Cichorioideae),
con valores próximos ó 15% e 20% respectivamente. Os niveis de Asphodelus



sitúanse no 5%. Daphe, pola súa parte, oscia entre 3% e 5%. Apreciase un

incremento en Brassicaceae (2%), ó mesmo tempo que Valeriana (1%) e Apiaceae

(2%) acadan unha presencia major. O tipo Plantago lanceolata mantén os seus

valores anteriores (3%-2%), aínda que presenta puntualmente irregularidades que

o sitúan entre 1% e 5%. Rumex manifesta una presencia esporádica.

En canto ás especies cultivadas, compróvase a existencia do tipo Cerealia (1%)

na fase final da zona polínica. O espectro polínico conta tamen coa presencia

testimonial do tipo Vicia e o xénero Prunus.

Cómpre sinalar o incremento notável de esporas de fongos coprófilos,

fundamentalmente do tipo Sporormiella, aínda que tamen se detecta a presencia

dos tipos Sordaria e Cercophora.

CASTRO DE NAVAS A

Comprende as mostras 5, 4, 3, 2 e 1.

O grupo de taxóns arbóreos presenta niveis inferiores á anterior zona,

situándose baixo o 25% e en progresivo descenso, acadando unha representación

de 5%. Así, Quercus sitúase na mitade inferior da zona, en torno a 15% para

desaparecer na mitade superior, namentres que Corylus avellana ofrece valores

entre 4% e 8%.

Entre os taxóns arbustivos destacan en primeiro lugar Ericaceae, ofrecendo

valores por riba de 30% e acadando puntualmente algún pico máximo de 69%. A

familia Cistaceae manifesta, á súa vez, unha presencia constante representada por

valores entre 3% e 4%.

Entre as herbáceas, Poaceae móvese entre valores de 30% e 20%. Os tipos

Asteroideae e Cichorioideae manifestan unha presencia máis constante (10% e

15% respectivamente). Asphodelus comeza con valores pretos ó 4%, máis

desaparece nas mostras superiores. Daphne amosa niveis en torno a 5% ó comezo,

e desaparece finalente nas últimas tres mostras superiores. Brassicaceae

experimenta un incremento nos seus valores ate acadar proporcións do 4%-5%. No

caso de Apiaceae, nesta zona polinica esta familia ofrece unha presencia máis



constante. o tipo Plantago lanceo/ata rexistra os valores máis elevados en toda a

secuencia, en torno a 5%, e acadando un pico máximo final de 15%. Rumex amosa

unha presencia testimonial relegada ás dúas mostras superiores (1%-2%), valores

similares ós que tamén ofrece Caryophyllaceae.

Os niveis de especies cultivadas ofrecen nesta zona os seus niveis máis altos e

constantes en todo o rexistro. Destacan os niveis de Castanea sativa (2%) e do

tipo Cerealia (2%), sendo os máis constantes ó longo da secuencia.

Os niveis de esporas de fongos coprófilos disminúen prácticamente ate

desaparecer, a excepción dalgún valor presencial de Sordaria.

Reflexións e conclusións finais

Os resultados das análises permiten indica-la presencia, a nivel polínico, da

maioría dos taxóns que compoñen o rexistro antracolóxico procedente do recinto.

Así, no caso de Quercus sp. caducifolio, Fabaceae e Corylus avellana, pódese

confirma-la súa presencia constante ó longo de toda a secuencia, coa excepción de

Quercus suber, que ofrece tan só unha aparición testinomial na mostra 5.

Pese a boa correlación entre restos carbonizados e polínicos, cómpre sinalar as

excepcións que supoñen Sa/ix e Populus, identificados antracolóxicamente mais

sen presencia polínica. Outra especie, aínda que non arbórea, coma

Panicum/Saetaria, tampouco foi atopada no rexistro polínico, mais cómpre sinalar

que o nivel de resolución da taxonomía polínica fósil apenas permite diferenciar

máis alá de poáceas salvaxes e poáceas cultivadas (tipo Cereal/a). Maila todo, no

rexistro polínico detectamos a presencia de cereais cultivados.

A ausencia de polen de taxóns coma Salix e Populus non debería ser

interpretada como a manifestación dun entorno vexetal desprovisto destas

especies, dado que os procesos de captación polínica producidos no interior dunha

construcción antrópica atópanse, con moita probabilidade, moi mediatizados pola

acción humana. Así, no caso dunha analítica polínica procedente dun rexistro non

natural coma este a categoría de ausencia / presencia debería ter unha aplicación

e interpretacións análogas ás que se empregan en arqueoloxía.



Realizada-las observacións anteriores procedemos a interpretar-lo diagrama

dende un punto de vista paisaxístico.

A configuración polínica da zona CN-C semella indicar a existencia dun bosque

de frondosas instalado nun marco natural escasamente aberto. Tendp en conta o

tipo de especies arbóreas identificadas, existe a base para crer que nas

proximidades do xacemento deuse a presencia de carballos, avellanos, alisos e

castiñeiros. Nestes momentos hai indicios que fan pensar na existencia próxima de

cultivos cerealísticos, cunha extensión imposible de determinar.

Con posterioidade (CN-B) prodúcese unha disminución da cobertura forestal.

Neste senso, a deforestación do carballo podería ter favorecido a extenión do

avellano. Esta situación, paralela ó incremento de plantas herbáceas, podería

manifestar un proceso de apertura da paisaxe capaz de xerar espacios abertos.

Nembargantes, a coincidencia do incremento de gramíneas, o aumento de

Asphodelus, unha planta asociada normalmente a contextos pratenses, e os

crecentes niveis de coprófilos poderían todos eles apuntar cara unhas

determinadas prácticas gandeiras.

A secuencia amosa no seu estadio final unha paisaxe na que a carballeira ten

retrocedido ate a súa práctica desaparición. Esta reducción das caducifolias

coetánea a unha presencia cada vez maior das coníferas, representadas no pinar.

Por outra parte, o estrato arbustivo semella ter avanzado sobre o prado, que

experimenta un lixeiro retroceso. Esta configuración semellaría indicar un proceso

de abandono, mais esta hipótese é descartável, tendo en conta que neste mesmo

momento os niveis de cultivos son os máis constantes de toda a secuencia, A

coincidencia destes co incremento xeralizado das ruderais indica un contexto de

actividade antrópica, cun relativo peso de cultivos agrícolas.
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