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Situación.
Os castros de Neixón atópanse nunha pequena península
situada no interior da ría de Arousa, concretamente nunhas
das zonas máis ao interior da mesma, situada ao NNE. Esta
zona acadou un importante desenvolvemento local da
metalurxia do bronce e do ferro durante gran parte do primeiro milenio a.C., o que a groso modo ven a coñecerse
como a Idade do Ferro, momento no que se desenvolve a
chamada cultura castrexa.
A súa situación é estratéxica en relación co circuíto comercial marítimo; asemade hai que por en relación o seu
emprazamento coa riqueza mineira da zona, o que en certa
medida determinará un importante desenvolvemento local
da metalurxia do bronce e do ferro durante o primeiro
milenio A.C.
Os primeiros estudos.
A principios do século pasado a raíz duns achados sorprendentes realizados por amateurs e eruditos relacionados
coa zona, desata o interese de investigadores pertencentes
a distintas institucións académicas e científicas, que dende
as primeiras décadas do século pasado levaron a cabo distintos estudos. O interese destes intelectuais ven determinado porque no Neixón se tiña detectado unha ocupación
humana na transición entre a Idade do Bronce e a Idade do
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Ferro, configurándose Neixón Pequeno como un dos castros con ocupación máis serodia de todo o Noroeste
peninsular. Inicialmente entendida como a fusión entre a
tradición indíxena, os Oestrimnios, e a aportación cultural
centroeuropea produto dunha hipotética invasión céltica
do Noroeste a finais do s.VI A.C., personificada nos Saefes.
Asemade, nestes primeiros estudos ponse de relevo a existencia unha importante actividade metalúrxica fundamentalmente do bronce, aínda que con presenza de fundición
de ferro. Posteriormente, na década de 1970 coa aparición
do arybalos (contedor de aceites aromáticos feito en vidro
policromado de orixe púnico, cara s.V A.C.) confírmase que
Neixón mantiña contactos comerciais a longa distancia,
concretamente co mundo mediterráneo.
Na década de 1980 o complexo arqueolóxico de Neixón
convertese nun espazo degradado e marxinal; ábrense pistas, fanse plantacións forestais e aparecen numerosos vertedoiros de lixo.
En 1996 arranca unha nova etapa para Neixón, dado que a
Administración autonómica xunto á municipal valoran a
posibilidade de revalorizar o complexo arqueolóxico. Con
posterioridade, arredor do ano 2000 e ao abeiro do proxecto de creación da Rede Galega do Patrimonio
Arqueolóxico (2001), se consolidan e restitúen parte das
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estruturas arqueolóxicas postas ao descuberto dende os
inicios do século XX.
No 2003 comezan de maneira sistemática escavacións
arqueolóxicas coa intención, entre outras, de caracterizar ó
xacemento arqueolóxico e seguir co proceso de revalorización do complexo arqueolóxico, e que continúan na
actualidade.
O Castro Grande.
Segundo os estudos máis recentes, no Castro Grande de
Neixón se ten testemuña de tres momentos ocupación
diferenciados; unha ocupación pre-romana (Fase I), outra
romana (Fase II) e finalmente unha tardo-romana (Fase III).
Fase I. (S.V-II A.C.) Neste primeiro momento de ocupación
no Castro Grande, momento no que os seus habitantes
entran en contacto cos circuítos comerciais púnicos e con
outras zonas produtoras do mundo castrexo, cun comercio
a curta, media e longa distancia. Nesta primeira fase, semella que o recinto principal do Castro Grande servíu, en gran
medida, como un gran espazo dedicado ao almacenamento
de excedentes, como o demostra a gran cantidade de fosas
ou silos de almacenaxe que se localizaron nas zonas intervidas nos últimos anos.
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Fase II.A groso modo, coincide co cambio de Era s. I A.C –
II d.C.; momento álxido no que comeza a aparecer gran
cantidade de produtos procedentes dos circuítos comerciais romanos; igual que acontece en castros como Santa
Tegra, Castro de Vigo, Facho de Donón, A Lanzada, etc.
Fase III. Coincide cronoloxicamente coa crise de finais do
século III do Imperio romano, para acabar abandonado o
castro arredor do s. IV-V d.C.
A Secuencia construtiva e características formais.
Dende un punto de vista fisonómico o recinto principal
presenta unha planta lixeiramente oval, con 95 m. en sentido Norte-Sur e 105 m. no eixo Leste-Oeste.
O recinto superior do Castro Grande foi erguido exnovo
cara os século V-IV A.C. A croa rodeouse cun foso perimetral de natureza monumental, posiblemente acompañado
dunha cerca de madeira.
O parapeto érguese posiblemente arredor do S. III A.C. e
cara finais do s. II A.C., perdería a súa funcionalidade defensiva, coincidindo co rápido proceso de clausura do foso,
que viría determinado pola remodelación do sistema defensivo no que se amplía o parapeto Norte e os apéndices
laterais que pechan a punta de Neixón. O foso foi escavado na rocha e ten unha sección en V, acadando os 3 m. de
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profundidade. Formado parte do seu recheo localizouse un
vertedoiro de lixo con gran cantidade de restos orgánicos
que aportan gran información sobre a dieta alimenticia
(especies gandeiras, prácticas de marisqueo, o paleoambiente, etc.).
Cara o cambio de era prodúcese unha re-estruturación
urbana, o nivel de ocupación máis antigo é claramente desmantelado, e empregase o material para reenchela entrada
Sueste.
Consérvanse fora da acrópole, tanto no sector oriental
como no occidental, así como no espazo existente entrámbolos dous castros, terrazas que podería ser unha zona de
hábitat ou elementos do sistema defensivo, como acontece cunha gabia aberta nas inmediacións do acceso sureste
na que a súa funcionalidade poderíase xustificar como configuración das terrazas anexas a modo de acondicionamento de socalcos, ou incluso como delimitación do espazo ou
unha posible explotación mineira, ou incluso como parte
do sistema defensivo.
As estruturas de cachotería restituídas no Castro Grande
pertencen a última fase de ocupación do xacemento, polo
tanto son erguidas a partires do s. III D.C. en adiante (sector 1 e 2), e remiten á fase de ocupación baixo imperial ou
incluso tardo-romana, dados os materiais localizados;
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namentres que as reformas acaecidas ó longo da pervivencia do Castro Grande fixo que as estruturas arqueolóxicas
de épocas precedentes se desmantelasen.
Os restos materiais.
A maior porcentaxe de restos de materiais recuperados
son de natureza cerámica, e maioritariamente correspóndese con elementos que se empregaban na vida cotiá dos
habitantes de Neixón, como son olas para a elaboración de
comidas ou para o almacenaxe de produtos diversos.
Atendendo a súa procedencia podemos clasificar os restos
como indíxenas ou de importación.
No que se refire aos materiais indíxenas, localizáronse
tódolos tipos cerámicos que definen a tradición oleira nas
Rías Baixas. O Tipo máis abondoso é a ola de bordo engrosado tipo Cíes da que se atoparon diversas variantes; tamén
destaca a presenza de xerras e olas tipo Toralla con gran
variedade formal e decorativa.Asemade, téñense recuperados outros tipos alleos ás Rías Baixas como son os tipos
Corredoiras, Cameixa e Recarea. Así mesmo, recuperáronse
cerámicas de imitación púnica como o ungüentario recuperado no foso, e incluso algunha de tradición ibérica.
En relación cos materiais de importación, destaca a presenza de obxectos procedentes da órbita mediterránea
como son os restos de orixe ibero-púnico, con presenza
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de ánforas pre-romanas como o tipo Mañá-Pascual A4 (s.
IV-II A.C.) procedentes da área gaditana.Tamén se recuperaron restos dun Kálatos (urna ibero-púnica s. III-I A.C.) e
de varios askós ebusitanos (s. III A.C.) entre outros obxectos.
Cara o cambio de Era, coa entrada de Neixón no circuíto
comercial romano, teñen presenza obxectos como son as
cerámicas finas representadas pola terra sigilata de produción hispánica de cronoloxía altoimperial (s. I-II D.C.) procedentes de Tricio (oleiros rioxanos) e Clunia (Burgos), sigilata focense (Mediterráneo oriental, IV-VI D. C.) e cerámica
bracarense (actual Braga, Portugal) datadas entorno ao
século I D.C.; tamén se recuperou cerámica común de
Lucus Augusti (actual Lugo) e ánforas, principalmente do tipo
Lomba do Canho e Haltern 70 procedente da Bética con cronoloxías próximas ao cambio de Era, ánforas Dressel 2-4
realizadas na órbita do Guadalquivir arredor do s. I A.C. e
que estarían destinadas ao transporte dos viños da Bética;
ánforas Beltrán IIb que trasladan salazóns entre os séculos
I-III D.C. e se constata a presenza de ánforas de orixe palestiniano (IV-VII D.C.). Tamén se recuperou unha pequena
mostra de vidro romano.
Ademais dos restos cerámicos, tamén se recuperaron
abundantes utensilios feitos en rocha, como son puídores,
machados, pesas, muíños, etc.; para os cales se empregaron
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materias primas locais como o seixo, xisto e cuarcita, non
obstante, para a fabricación dos muíños empregouse material alleo á zona na procura dunha maior calidade.
Xunto cos restos cerámicos e líticos, tamén se recuperou
un conxunto moi importante de elementos feitos en metal,
fundamentalmente en bronce (fíbulas, agullas, colgantes,
etc.) aínda que tamén se recuperaron elementos en ferro.
Igualmente constatouse a existencia de toda a secuencia ou
proceso técnico-operativo da metalurxia para a transformación dos minerais en metais, coa recuperación de numerosos utensilios e adornos ademais de escouras, crisois,
olas-forno, etc.
A SUBSISTENCIA.
Recursos gandeiros e cinexéticos.
Os habitantes do Castro Grande de Neixón tiñan como un
dos recursos fundamentais para a súa subsistencia a gandería. Formaban parte da súa cabana gandeira especies como
as ovellas, cabras, porcos e vacún.As ovellas e cabras constituían o grupo máis abundante, se ben o vacún fornecía un
meirande volume de carne, namentres que o porcino ocupaba o terceiro lugar en importancia. O aproveitamento
das ovellas e cabras parece que tivo como finalidade exclusivamente o abastecemento de carne. O sacrificio das distintas especies presentes na cabana gandeira acaecía cando
o reemprazo estaba asegurado, isto non obsta para que se
consumiran exemplares moito máis xoves, quizais machos
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dos que non se procura un exclusivo aporte cárnico.
Resulta interesante destacar a recuperaron restos de cánidos domésticos, aínda que non se aprecian trazas do seu
consumo. Asemade, tampouco foron recuperadas evidencias dunha intensa actividade cinexética, agás pola recuperación dun anaco de asta de cervo, que tampouco indica
que fose cazado, só que foi aproveitada a súa cornamenta.
O marisqueo.
A proximidade de ámbolos castros ao mar garante nunha
explotación eficiente dos recursos que se poden atopar
neste medio, como é o marisco. Os estudos realizados
detectan un equilibrio entre especies de substrato rochoso
e areoso, destacando principalmente o mexillón, longueirón
e ameixa, cunha menor presenza de ostra e bígaro, namentres que a presenza de patella pódese considerar anecdótica. O aproveitamento dos moluscos semella ter un caracter de autoabastecemento, cun radio de recolección curto,
basicamente limitado á zona máis inmediata ao castro. A
nivel anecdótico cabe destacar a presenza dun molusco
gasterópodo como é a púrpura (thais haemastoma), que
actualmente está desaparecida no Noroeste, como consecuencia dun enfriamento das augas.
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A Contorna e o medioambiente.
A paisaxe e o medio non permanecen estancos ao longo do
tempo; sabemos por exemplo que arredor do cambio de
era, o nivel do mar estaría algo por debaixo da cota actual,
o que evidentemente ha de terse en conta, tanto no cambio fisonómico como medioambiental da zona.
Os antigos poboadores de Neixón precisaron de madeiras,
ben fose para obter combustible para facer lume, ou ben
para confeccionar estruturas e artefactos; empregaron
especies arbóreas e arbustivas, tendo certa preferencia
pola madeira de carballo, sendo probablemente Quercus
sp. Caducifolio, dado que asemade tamén semella que foi a
especie máis abundante no contorno; aínda que tivo unha
importante representación o estrato arbustivo, coas fabáceas e maloideas. Na familia das maloideas estaría o capudre, sorbeira, rañas ou espiño albar; e nas fabáceas, os
toxos, as xestas e piornos.
Como paradoxo, non hai evidencias, polo momento, de
explotación do bosque de ribeira como adoita ser habitual
noutros xacementos desta cronoloxía e na súa situación.
As análises indican a existencia dun bosque de caducifolios
na que a especie predominante sería o carballo, probablemente degradado pola acción antrópica (lumes e prácticas
gandeiras) como indican a presenza de maloideas e fabáceas, e coa presenza puntual de castanea sativa (castañeiro).
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8.-Castro Pequeno
Segundo os datos dispoñibles, confírmase unha continuidade da ocupación entre a idade do bronce e a do ferro.
Posiblemente nun primeiro momento, o Castro pequeno
de Neixón, foi unha pequena aldea aberta, delimitada unicamente por un pequeno foso cara a zona peninsular aproveitando as condicións naturais do terreo. Neste xacemento constátase o paso dunha arquitectura feita con materiais
perecedoiros a outra constituída por cabanas de planta circular con zócalos de pedra, paramentos de adobe, e cuberta de palla que son características dos primeiros momentos da idade do ferro.
Na zona intervida recentemente atopouse un conxunto de
tres cabanas, unha delas con zócalo feito en pedra, e as
outras foron erguidas con materiais perecedoiros, conservándose só os calzos e buracos dos postes e unha lareira.
Nesta zona intervida recentemente é significativa a concentración de restos de bronce, e de anacos de moldes cerámicos para fundición de bronce, téndose documentado
todo o proceso ou cadea técnico-operativa do proceso
metalúrxico. Foron recuperados un total de 26 frag. de crisol e 6 moldes, ademais de numerosos artefactos elaborados en metal: fíbulas, pezas de caldeiro, varillas, coitelo ou
navalla, etc.
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Pés de Páxina
Pax. 4-5> Fig. 1.- Ilustración do estado actual do complexo
arqueolóxico dos Castros de Neixón e itinerario proposto.
Pax. 6-7> Fig. 2.- Ilustración do estado ideal do complexo
arqueolóxico dos castros de Neixón arredor do s. III AC.
Pax. 8> Fig. 3.- Fotografía aérea do complexo arqueolóxico
de Neixón.
Pax. 8> Fig. 4.- Recorte de publicación do Boletín de la Real
Academia Gallega (núm. 181, 1926) publicando resultados
da escavación en Neixón en 1925 por Florentino López
Cuevillas e Fermín Bouza Brey.
Pax. 9> Fig. 5.- Imaxe extraída da publicación do Boletín de
la Real Academia Gallega (núm. 181, 1926). Representa
planta e sección do Castro Grande de Neixón cara o
ano1925.

Pax. 12> Fig. 8-9.- Ánfora e Terra sixilata procedentes da
órbita mediterránea e atopados nas escavacións arqueolóxicas do Castro Grande de Neixón.
Pax. 13> Fig.10.- Ilustración do Estado ideal do Castro
Grande de Neixón arredor do s. III AC.
Pax. 14> Fig. 11.- Restos de dúas vivendas restituídas no
sector 01 do Castro Grande de Neixón pertencentes á última fase de ocupación do xacemento.
Pax. 15> Fig. 12.- Restos dunha vivenda restituída no sector
02 do Castro Grande de Neixón pertencentes á última fase
de ocupación do xacemento (aproximadamente a partir do
s. III DC.).
Pax. 16> Fig. 13.- Foso que delimita ó recinto principal do
Castro Grande no sector Sudoeste.

Pax. 10> Fig. 6.- Traballos de limpeza do Castro Pequeno de
Neixón en 1996 (Tito Concheiro Coello).

Pax. 17> Fig. 14.- Estructuras arqueolóxicas exhumadas no
recinto principal do Castro Grande de Neixón.

Pax. 11> Fig. 7.- Ungüentario recuperado na escavación do
foso que rodea ó recinto principal do Castro Grande.
Posible imitación indíxena dunha peza púnica.

Pax. 18> Fig. 15.- Ilustración dos restos arqueolóxicos exhumados no Castro Grande en 1998 (xentileza de Tito
Concheiro Coello).
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Pax. 19> Fig. 16-19.- Machado lítico atopado nas escavacións do Castro Pequeno na década de 1970-80. Posible
mango feito en hasta de cervo recuperado nas escavacións
recentes do Castro Grande. Restos dunha ola de forma globular con evidencias de actividade culinaria. Xerra tipo
Toralla profusamente decorada, típica da II Idade do Ferro
(s. IV-II AC.).
Pax. 20> Fig. 20 e 21.- Debuxos dunha ánfora modelo
Haltern 70 e Dressel 2-4.
Pax. 21> Fig. 22-25.- Posible colgante (lámina perforada)
recuperada nas escavacións recentes. Peza singular feita en
bronce (posible arreo ou bocado) atopada nas escavacións
da década de 1970-80. Fibela (broche) do tipo Longo travessao sen espira. Crisol de fundición. Ambos procedentes
das escavacións recentes do Castro Grande.
Pax. 22> Fig. 26-28.- Muíño barquiforme e restos de fauna
(dente e oso) procedentes dun dos vertedoiros do Castro
Grande.

Pax. 24> Fig. 33-34.- Vista parcial do Castro Pequeno de
Neixón.
Pax. 25> Fig. 35.- Ilustración do estado ideal do Castro
Pequeno de Neixón arredor do s. III AC. (abandono)
Pax. 26> . Fig. 36.- Lareira localizada nas escavacións do
Castro Pequeno na década de 1970-80 feita con lousas
chantadas e base de arxila.
Pax. 27> Fig. 37.- Inicio das labores de recuperación (consolidación e restitución) do Castro Pequeno entre 1996 e
1998.
Pax. 28> Fig. 38.- Inicio das labores de recuperación (consolidación e restitución) do Castro Pequeno entre 1996 e
1998.
Pax. 29> Fig. 39.- Remate das labores de recuperación (consolidación e restitución) do Castro Pequeno en 1998.

Pax. 23> Fig. 29-32.- Algunhas das especies arbóreas documentadas nas escavacións arqueolóxicas: carballo (Quercus
sp. caducifolio), castiñeiro (Castanea sativa), xesta (Cytisus csoparius) e toxo (Ulex europeaus).
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