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1.-FICHA TÉCNICA

DOCUMENTO: Memoria Técnica dos traballos: "Delimitación do Castro de Troña.

Ponteareas (Pontevedra)"

REFERENCIA: Clave CJ 102A 2001/373-0
LOCALIZACIÓN: Sta. Marífía de Pías. Ponteareas (Pontevedra)
FINANCIAMENTO: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Xunta de Galicia.
TIPO DE INTERVENCIÓN: Delimitación de xacemento arqueolóxico.
DIRECCIÓN TÉCNICA: Juan José Pules Fontao
DATA DA AUTORIZACIÓN: 22 de agosto de 2001
CLAVE DE IDENTIFICACION: CJ 102A 2001/373-0
EXECUCIÓN: ANTA DE MOURA S.L.
EQUIPO DE TRABALLO: Juan José Penes Fontao
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2.-INTRODUCCIÓN

Con data 22 de agosto do 2001 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
autoriza a realización dunha actuación arqueolóxica titulada "Revisión da catalogación dos
xacementos arqueolóxicos do concello de Ponteareas e delimitación do Castro de Troña
(Pontevedra)"
Xa no momento da redacción do proxecto tratouse cada unha das actuacións
independentemente, definindo o plan de traballos e metodoloxía por separado, tendo en
conta as diferencias existentes.
Por tal motivo, e coa intención de individualizalas, presentamos a
continuación os resultados obtidos durante os traballos de delimitación do Castro de Troria,
que terá a consideración de Volume II, da Memoria Técnica da intervención.
Pois ben, o obxectivo dos traballos desta segunda parte da actuación,
consistiu na elaboración do volume documental necesario para calecer con exactitude a
situación do Castro de Troria e o trazado do seu ámbito de protección.
A intervención foi autorizada por la Conselleria de Cultura, constando como
clave de identificación: CJ 102A 2001/373-0
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3.-SITUACIÓN

O Castro de Troria localizase no sudoeste de Galicia, na provincia de
Pontevedra. Pertence administrativamente á parroquia de Sta. Mariria de Pías, termo
municipal de Ponteareas. (Planos 1 e 2)
Xeograficamente o municipio se configura como unha cubeta alongada,
dominada polo curso do río Tea, que cruza de Norte a Sur. No cuadrante nordeste destaca
unha desenvolvida formación montañosa cun perímetro serrado no que se introducen
pequenos vales. Este sistema provoca a xénese de saíntes, correspondentes ás estribacións
do macizo, adiantándose cara o Tea e creando plataformas de potente dominio visual.
N unha destas formacións, a 225 m. s.n.m., é onde se empraza o castro.
Accederemos a el dende a localidade de Ponteareas, partindo da rotonda
situada na estrada N-120, Vigo-Ourense, e tomando o desvía P0-254 que se dirixe a
Mondaríz-Balneario, A uns 5 km. chegaremos á parroquia de Pías, observado á dereita, un
sinal que indica a subida ó xacemento e que tamén nos conduce, a poucos metros, á igrexa
parroquial. Seguiremos en ascenso ata o primeiro cruce, continuando a subida pola
esquerda. Percorreremos algo mais de 1 km. nunha traza recta, para tomar un novo desvío á
dereita, en pronunciado ascenso, que nos leva directamente á explanada-aparcadoiro,
situada na base do castro.
As súas referencias planimétricas son as seguintes:
•

•

Cartografía:
Escala 1:10.000:
Escala 1:5.000:
Proxección U.T.M.:
X:
Y:

•

Coordenadas Xeográficas:
Lonxitude:
I,atitude:

224-31
224-61
542.211
4.673.869
08° 29' 19"
42° 12' 54"

5

ANTA DE MOURA

4.-HISTORIA DAS INVESTIGACIÓNS
4.1.-Descubrimento do Castro de Troña
A principios do século XX, o Balneario de Mondariz contaba cunha
imprenta propia, da que saía todos os domingos, durante os meses de verán, "La
Temporada de Mondariz", un semanario que se repartía gratuitamente entre os "agüístas".
O primeiro número corresponde á temporada de 1889, case dez anos despois da
inauguración do "Gran Hotel", deixando de publicarse na temporada de 1931, a derradeira
na que a empresa Balneario de Mondariz pertence integramente á familia Peinador.
probable que os Peinador dirixiran durante anos a publicación, pero o
autor que terá máis influencia sobre o semanario será Ramón Cabanillas, director dende
1922. Ó longo da súa existencia, "La Temporada" contou con colaboradores da talla de
Manuel Murguía, Alfredo Vicenti ou o historiador pontevedrés César García de la Riera.
Entre 1915 e 1922, editouse un suplemento mensual á Temporada que tiña
unha liria editorial eminentemente culturalista e preocupada por afirmar unha identidade e
un carácter galego apoiándose na literatura, folclore, etnografía e arqueoloxía.
Este comentario inicial sobre o semanario é obrigado xa que nas súas
páxinas é onde foi revelada a existencia do Castro de Traía e onde se publican os
resultados das primeiras actuacións arqueolóxicas desenvolvidas.
O momento exacto do descubrimento de Troria é incerto. Luis Pericot, na
memoria das escavacións realizadas entre os anos 1929 e 1930 1 , presentada á "Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades", afirma que os primeiros descubrimentos datan
do ano 1900, cando por iniciativa dun particular, reedifícase a capela, arranxando e
ampliando o camirio de acceso que ascende pola ladeira norte. Será nos traballos de
mellora deste, cando son localizadas varias estructuras así como materiais cerámicos, no
sector NW do xacemento.
O domingo 18 de setembro de 1904, aparece unha pequena reseña na
"Temporada de Mondariz" na que se fala, co título de "curiosidades arqueolóxicas" de
diversos sitios de interese no contorno do Balneario 2 . Destacariamos a inexistencia de
alusións a Troria, proporiendo sen embargo a visita a lugares como o castro de Teutixón,
ponte de Cernadela, Castelo de Sobroso, Pena dos Namorados ou a Pedra do Equilibrio.
Nun ámbito tan amplo, parece fundado que nesa data o Castro de Traía era aínda
descoñecido.

Pericot García, Luis: "Excavaciones en la citania de Troña. Memoria de las excavaciones realizadas en 1929-1930."
Madrid 1931
2
"Alrededores de Mondariz. Curiosidades arqueológicas". La Temporada en Mondariz. n° 16. Domingo, 18 de setembro
de 1904.

6

ANTA DE MOURA

Pola súa parte Pericot e Parga, de novo no semanario do balneario, con data
24 de xurio de 1928, comenta que a construcción da igrexa e fundamentalmente o torreiro
que a rodea, debeu suporier a destrucción de boa parte do poboado antigo, "sin que exista
memoria alguna en el pais de haberse realizado hallazgos de objetos o de restos de
habitaciones con tal motivo".3
A seguinte referencia coa que contamos é do domingo, 3 de agosto de 1919.
Neste número faise unha síntese dos estudios realizados ata ese momento sobre as
"Citanias" en Galicia e norte de Portugal, destacando a autores como Martín Sarmiento,
Emilio Cartailhac e Hübner. Aquí sí aparece Troria, do que se di ser un dos mais
importantes da comarca: "en sus laderas hay habitaciones circulares, hallándose, en la
única explorada hasta la fecha, molinos de mano, una ánfora de barro, una lanza de hierro y
otros objetos interesantes".4
A maiores da contradicción entre os dous comentarios de Pericot, todo
parece indicar que os descubrimentos realizados no sector NW do poboado son os que
motivan a identificación deste como un xacemento arqueolóxico, e que a súa orixe está en
relación coas obras de mellora no camirio de acceso. En canto a data exacta unicamente
podemos referir ó período comprendido entre o ano 1900 e 1919.
4.2.-As primeiras exploracións: ata 1927
Lirias atras comentamos a localización de estructuras e materiais
arqueolóxicos a consecuencia das obras de mellora do camirio de acceso. Un dos achados
mais relevantes dese momento foi a localización dunha ánfora romana completa (Dressel
2-4), depositada no museo de Pontevedra.
A raíz destes achados, D. Enrique Peinador 5 , leva cabo unha serie de
escavacións nas que desenterrou varias estructuras, tanto na zona baixa, próxima o camirio
citado, como no cumio, xunto á muralla leste do poboado. Nesta segunda zona puxo ó
descuberto unha vivenda circular de catro metros de diámetro, cortada polo torreiro que
rodea á ermida. Esta estructura destaca pola existencia dun coriecido gravado rupestre,
realizado sobre a rocha base, no que se representa un círculo do que parten tiñas radiais, a
modo de símbolo solar, e outros trazos indefinidos.
Entre os materiais localizados podemos citar a presencia de cerámica con
decoración estampillada e un cilindro de pedra que Pericot cita como un posible ídolo.
Todas estas pezas foron depositadas no museo etnográfico creado na Quinta de Pías.

3

Pericot García, Luis / Parga Pondal, Isidro: "Castros de los alrededores de Mondariz_Balneario. El Castro de Troria".
La Temporada en Mondariz. Año XL, n° 3. Domingo, 24 de xurio de 1928.
4
"Citanias". La Temporada en Mondariz. Ario XXXI, n° 10. Domingo, 3 de agosto de 1919
5
Supofiemos trátase de Enrique Peinador Lines, fillo de Enrique Peinador Vela, xa que este último, cofundador do
Balneario de Mondariz, falece en outubro de 1917.
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4.3.-Pericot e Parga, primeiros traballos sistemáticos: 1927-1928
Durante os veráns de 1927 e 1928, Luis Pericot García, catedrático de
historia da Universidade de Valencia, e Isidro Parga Pondal, profesor de xeoloxía da
Universidade de Santiago, retoman os traballos. Participa tamén dun xeito puntual
Florentino López Cuevillas.
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Planta de Troña do ano 1928 de Pericot. Se aprecian os dous sectores escavados: ó NW. zona que supuxo o
descubrimento do castro e sector leste, arrimado á muralla.

A parte dos traballos de escavación, Pericot leva a cabo a importantísima
tarefa de recoller o folclore relacionado co castro que publica no semanario La
Temporada6 , e que aquí transcribimos.
•

"Relatos de Constante Fernández, de 49 años, vecino de Pías:"

"Mina bisabó contaba que na capela había unha tecedeira que pasaba todo
o santo día tecendo: ¡tras...! ¡tras...! ¡tras...! Candoun estaba na porta, o "tras-tras" do
lear ouiase no coro; e cando ún se atopaba no coro ouíasena porta, mais nunca se podía
dar co tear nin co-a tecedeira traballadora."
"Ouille a miña nai que a difunta de sua tatarabó andando co-as ove/las no
monte, atopou unha varilla de ouro, da feitura d-unha tralla. Outras rapazas que andaban
con ela coidando do gando, dixéronlle:
-Ana, vai chamar pol-as ove//as que cando volvas atoparás aquí a varilla.
6

Pericot García, Luis / Parga Pondal, Isidro: "Castros de los alrededores de Mondariz_Balneario. El Castro de Traía".
La Temporada en Mondariz. Año XL, n° 3. Domingo, 24 de xurio de 1928.
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-Non, eu non-a deixo porque dimpóis levádesma.
-Ninguén cha leva: vaite botar pra acá as ove/las.
Foi, e cando voltóu xa non topou a varilla de ouro pois agachárona e nunca
mais lla deron. Toda a sua vida chorou por ela e endexamais a tornou ver."
"Díxome a difunta mina nai lle contaron seus abós e bisabós que algún
tempo había aquí no monte unha serpente que baixaba á terra chan e roubaba para comer
unha besta, unha ovella ou o que fose. Por medo e para que non baixase, os veciños
puxéronse de acordo e traían/le ó monte, todo/-os días un animal que sorteaban entre eles.
Pasado o tempo axuntaron unha morea de novelos que lle deron as tecedeiras e fixeron cos fíos ben retorcidos unha corda e un novelo grande que lle deron a comer a serpente:
Axiii a que a serpente enguléu o novelo tiraron da corda e arrastrárona e mataron e
enterraron aquí no adro da ermida, e no sitio do enterramento ergueron o cruceiro que
había onde está o que hai oxe."
• "José Presa, de 30 años:"
Aliña abó que nos contaba moitos contos ó pe da lareira, cando eramos
pequenos, díxonos que sua nai sabía que neste monte había unha señorita que se sentaba
enriba d-un penedo para peitearse cuns peites de ouro, mais sempre que se querían
afirmar ne-la a señorita esvaíase."
En canto ós
traballos de escavación,
foron realizadas varias
catas na zona alta do
poboado, entre a vivenda
circular localizada por
Enrique Peinador e a
muralla leste do castro.
Identifican diversas
estructuras que segundo
os autores "no llegan a
cerrar habitación alguna"
e unha "caseta" circular
de 2,5 m. de diámetro que
conserva un paramento de
1,10 m. de altura máxima.
No seu interior, ó oeste,
localizaron as pedras que
enmarcaban a lareira,
polo que conclúen que o
nivel orixinal estaría a un
metro do actual.
Pericot. Planta da escavación do sector leste. Letra A, vivenda escavada por
Peinador. Letra S, representación serpentiforme.
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Escávase tamén parte da muralla, fundamentalmente o seu paramento
interno, identificando a traza exterior que da como resultado unha estructura dun ancho de
catro metros.
Localizase de novo cerámica indixena así como fragmentos de ánfora e terra
sigillata, ademais de pezas metálicas como un machado de ferro, agulla e disco de bronce,
clavos de ferro e outros.
Pero sen dúbida un
dos descubrimentos mais
salientables é a localización,
en majo de 1927, da
famosísima representación
serpentiforme, gravada na
cara vertical dunha rocha.
Pericot enlaza esta imaxe coa
lenda da serpe de Troria,
recollida por el entre os
veciños do lugar e comentada
en liñas anteriores, así como
coa representación que
aparece nas andas existentes
na ermida para uso nas
procesións. Plantea a
posibilidade de estar ante a
representación dun animal
sagrado, tótem dun clan, que
orixinou un culto particular
no
castro,
suplantado
posteriormente
pola
cristianización do lugar.

1927-1928. Descubrimento da representación serpentiforme.

4.4.-Pericot e Cuevillas, escavacións de carácter oficial: 1929-1930
Como resposta á solicitude remitida por Luis Pericot para a exploración e
escavación do Castro de Traía, o Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, autoriza
a realización de tales traballos a través de Real Orden con data do 28 de agosto de 1928.
O texto da autorización ten un caracter moi moderno nos seus termos,
especificando unha serie de cuestións relativas ó desenvolvemento dos traballos:
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•

A autorización permite as escavacións na coroa dos castro e cincuenta metros ó
redor, tendo especial coidado en non afectar ó terreo ocupado pola ermida e
ensanche da mesma.

•

A autorización emítese sen prexuízo dos dereitos do propietario dos terreos,
neste caso de propiedade comunal.

•

Os materiais arqueolóxicos serán depositados no Museo Etnográfico de
Mondariz Balneario.

•

O concesionario, Sr. Pericot, comprométese o cumprimento das prescricións da
lei, especificamente no referido ás inspeccións do Estado, practicar as
escavacións cientificamente e entregar á Junta Superior de Excavaciones, no
mes de xaneiro de cada ano, unha memoria das actuacións.

A incorporación do Estado como avaliador das tarefas arqueolóxicas, a
través da Real Orden é acollida con grande entusiasmo no ámbito do Balneario e así
aparece na nota publicada no semanario La Temporada.'
O apoio institucional e confirmado no ano seguinte, coa concesión dunha
subvención de 1.000 pts. a través de Real Orden con data 9 de agosto de 1929, para os
gastos derivados dos traballos arqueolóxicos.
Na primeira quincena de setembro de 1929 comeza esta nova etapa de
escavacións, mais ambiciosa e con major dotación, baixo a dirección de Luis Pericot e
Florentino López Cuevillas. De novo Enrique Peinador colabora nos traballos,
proporcionando apoio de todo tipo: obreiros, ferramentas de traballo, e incluso un
automóbil para o transporte diario ata o castro dende Mondariz-Balneario.
Precisamente esa capacidade para actuar con mais intensidade levounos á
procura dun espacio de escavación de major amplitude que o que podía ofrecer a zona da
acrópole, e desta maneira selecciónase o espacio existente á dereita do camirio de subida,
retomando a escavación iniciada por Peinador. De tódolos xeitos continuouse na zona alta
descubrindo a muralla.defensiva.
Un dos primeiros labores é a escavación da muralla exterior, labor que deixa
a vista un total de 128 metros pola súa cara exterior, acadando en puntos unha altura de
catro metros. A continuación acométese a limpeza do interior, que non sobrepasa o metro
de altura, e compróbase que o seu espesor oscila entre 1,80 e 2 metros.
A continuación se inician os traballos na zona de habitación, localizándose
tres vivendas ademais doutras estructuras complementarias.

7

Callejo: "El castro de Troña. Las exploraciones se realizarán con carácter oficial". La Temporada en Mondariz.
Setembro 1928.

11

ANTA DE MOURA

A primeira delas, indicada como A no croquis, é unha estructura circular de
catro metros de diámetro. Identificase o piso interior, como un "Apisonado de barro
rosado" así como unha lousa fincada, arrimada á parede, quizais restos do fogar.

Pericot e Cuevillas. Planta da escavación realizada no ano 1929.

A habitación B, tamén duns 4 metros de diámetro, posúe lareira central,
definida por pedras fincadas e un vestíbulo con limiar de acceso, composto por dúas lousas
rectangulares, unha delas con oco para o xiro da porta. No espacio comprendido entre este
e a vivenda apareceu unha pía circular "in situ". Polo exterior do vestíbulo foi descuberto
un lousado duns 6 metros de longo.
A terceira estructura, C do croquis, é unha habitación alongada de 9,5 por 3
metros, cunha división interna no extremo sur. Complétase o conxunto cunha serie de
muros que pechan espacios, sen que os autores puideran definir a súa funcionalidade.
O segundo ano de escavacións correspóndese co período comprendido entre
finais de xullo e principios de agosto do ano 1930. Seguen os traballos na mesma zona que
na pasada campaña, actuando con mais definición no interior da vivenda B, e na
continuación do lousado exterior. Abrese unha nova fronte cara a zona alta da pendente,
entre a vivenda A e o camiño de entrada. Ali son desenterradas varias construccións,
algunhas de planta cadrada e muros de aterrazamento, nunha alta densidade
As habitacións desenterradas, contando as localizadas na campaña anterior,
no que Pericot denomina "barrio inferior", ascende a un total de dez.
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Tras estas campañas foron levadas a cabo máis escavacións das que non
existe publicación algunha e que se manifestan por diversas áreas escavadas no Castro.
4.5.-Os anos escuros: de 1931 a 1950

No ano 1950, López Cuevillas, publica un sintético artigo co fin de dar
noticias dos traballos de escavación realizados con posterioridade ó ano 1930.
Como el mesmo recoriece "por causas ajenas por completo a la voluntad de
los directores de la excavación, quedaron sin dar a conocer los resultados obtenidos en los
trabajos practicados con posterioridad a la fecha de aquellas publicaciones", referíndose ós
datos que apareceron no semanario "La Temporada" e á memoria de escavación de 1930.

López Cuevillas. Planta do sector inédito escavado. Ano 1950

Sen dúbida deberon ser varias as campañas realizadas, a tenor do grande
número de vivendas escavadas, tal e como figura no croquis que axunta.
Descubríronse uns 40 metros de muralla, polo exterior e algo menos, ó redor
de 35 polo interior. En canto o espacio habitacional aparecen un total de 11 estructuras que
poderiamos definir como estancias, algunhas delas formando claramente conxuntos
pechados, configuración advertida xa polo autor.
Non existen mais datos a cerca dos resultados de todo este sector que esta
breve publicación de Cuevillas.
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4.6.-Escavacións modernas (1981-1991) (Plano 3)

No ano 1981 reinicianse as escavacións arqueolóxicas baixo a dirección de
José Manuel Hidalgo Curiarro. Englobábanse dentro do "Plan Anual de Excavaciones
arqueológicas del Museo de Pontevedra" e foron levadas a cabo polo equipo de
arqueólogos e colaboradores do Departamento Arqueológico del Museo Municipal
"Quiñones de León" de Vigo. O financiamento das devanditas escavacións foi iniciada
polo concello de Ponteareas, posteriormente polo Ministerio de Cultura e finalmente pola
Dirección Xera! do Patrimonio Histórico e Documental da Xunta de Galicia.
Entre os anos 1981 e 1986 a escavación centrouse na recuperación das
estructuras localizadas nas antigas campañas, no sector leste do primeiro recinto, para
proseguir rodeando o "torreiro das festa" polo norte. A aparición da primeira muralla e a
limitación da explanada do cimo do castro provocou que a escavación se desenvolverá
nunha franxa estreita e alongada. No ano 1985 realizáronse unha serie de sondaxes na aba
sur do castro dentro xa do segundo recinto.
Producto destas campañas foron localizadas 12 estructuras, boa parte da
muralla defensiva, tanto do primeiro como do segundo recinto, e unha serie de muros
anexos.
Entre os anos 1987 e 1991 escávase no sector sur do castro nunha área
irregular de aproximadamente 80 por 25 metros. Documentouse a muralla defensiva do
segundo recinto, edificada sobre o foxo e un total de 20 estructuras e diversos muros
anexos.
Froito de tales campañas estableceuse unha cronoloxía para o xacemento
que oscilaría entre os séculos VI / V a. C. para a acrópole do castro, ata o século I d. C. A
zona sur, correspondente ó segundo recinto aportou unha ocupación continua entre os
séculos II / I a C. ó I d C. e unha reocupación a mediados do século III d. C.
4.7.-Campañas de Consolidación (Plano 4)
Os traballos de consolidación comezan no castro de Troria no ano 1981
abarcando a área escavada nese mesmo ano e dirixida por José M. Hidalgo. Tras un
período de escavacións ininterrompidas retómase a consolidación no ano 1986 baixo a
dirección de Eugenio Rodríguez e Juan C. Abad. Nesta ocasión as estructuras consolidadas
correspóndense coas campañas de escavación dos anos 1982 ó 1985, sobresaindo entre
outros os trabal los de conservación da muralla do primeiro recinto.
Tras outro período de interrupción vólvese a retoma-la consolidación no ano
1989 abordando as estructuras escavadas entre 1986 e 1989.
Neste caso a dirección técnica recae sobre V. Carmen Torres Bravo e Juan
José Perles Fontao. Dende ese momento se suceden as intervencións: 1989, 1990, 1993,
1994 e 1996.
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No ano 1991, a consolidación é dirixida por Hidalgo Curiarro, actuando
sobre o sector escavado ese mesmo ano.
Lévase a cabo a consolidación completa das estructuras escavadas ata o ano
1991, acompañadas por campañas de limpeza total do xacemento como a levada a cabo no
ano 1994.
Dende o punto de vista metodolóxico a consolidación retomada a partir do
ano 1989 introduce as novas tendencias en materia de conservación de xacementos
arqueolóxicos, concretadas no respecto polo orixinal, reversibilidade do proceso e
diferenciación dos engadidos a través da introducción dun elemento diferenciador.
4.8.-Outras intervencións
Durante o ano 1994; baixo a dirección de V. Carmen Torres e o que
subscribe, leváronse a cabo unha serie de traballos encamiriados á delimitación completa
do xacemento co obxectivo de definir con exactitude a extensión do castro e a súa
estructura.
Froito deses traballos foi a documentación dun terceiro recinto defendido
por un foxo perpendicular á segunda muralla e unha serie de socalcos que escalonan a
pendente leste do castro.
No ano 2001 o concello de Ponteareas contrata a realización dunha pequena
posta en valor do castro a través da instalación dunha serie de paneis informativos. Tales
tarefas son desenvolvidas pola empresa Terranova S.L.
No ano 2006, A consellerfa de Cultura e Deporte financia o desbroce e
limpeza dos sectores escavados, coa participación dunha empresa especializada e baixo
supervisión da arqueóloga Carmela Torres (Anta Moura S.L.), en coordinación co concello
de Ponteareas.
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5.-DELIMITACIÓN DOS RESTOS AROUEOLÓXICOS
5.1.-Aspectos previos
En xeral a configuración que coriecemos do xacemento, a través do único
plano existente elaborado por José Manuel Hidalgo, mantense para aquelas zonas que están
escavadas, sen embargo vai garlando en incorreccións, ou o que é o mesmo perdendo en
fiabilidade, conforme nos afastamos das zonas de escavación máis recentes. A partir do
sector "Pericot-Cuevillas" detéctanse erros importantes relacionados especialmente coa
ubicación do "camirio dos romeiros" e co trazado da segunda muralla Esto, xunto cos
baldeiros existentes (só aparecen as zonas que conterien estructuras), outórganlle un
aspecto deformado e inconcreto.
O recinto superior, cercado pola primeira muralla, esta incompleto no
extremo sudoeste, e resultaba unha incógnita tanto a súa continuidade como os seus
límites. Por outra banda, descoriécese tamén o punto e modo de unión coa muralla do
segundo recinto. Trala delimitación realizada no ano 1994 podemos concretar unhas
dimensións de 160 por 70 metros de eixes maiores, de xeito que a muralla, describindo un
arco aberto, pasaría a una 5 metros da estructura 13 do sector E. Chegamos a esta
conclusión pola presencia dun terraplén de entre 3 e 4 metros de caída que corta e define
este recinto con respecto ó seguinte
A muralla do segundo recinto presenta erros trala interrupción que sofre
polo "camirio dos romeiros". Cara ó oeste o tramo grafiado, duns 28 metros, aínda que
inexacto xa que aparece duplicada a súa anchura, leva unha dirección correcta. Neste punto
desaparece, atopándose de novo, a una 15 metros, pechando o recinto habitacional polo
oeste nunha parte visible duns 25 metros. Neste caso, a distancia entre a muralla e as
estructuras escavadas mais próximas e de case que 7 metros
Segundo a nosa interpretación o tramo visible de 25 metros non se
correspondería coa muralla, relacionándose quizais con obras de infraestructura levadas a
cabo durante as campañas dirixidas por López Cuevillas nos anos 1929 e 1930.
Informacións orais proporcionadas polo propietario dos terreos inmediatos e parte deste
recinto, testemuria directa das escavacións, parecían confirmar este extremo.
Polas características observables, notable terraplén e gran cantidade de
pedra. a existencia da muralla era un feito evidente, aínda que non tanto a súa ubicación. A
revisión detallada de tódolos elementos, deu como resultado ó menos 3 lenzos exteriores
de muro, sen reflexo na planimetría, e de trazado diverxente. Existe, sen embargo, unha
coincidencia entre os tres, unha posición máis baixa cara ä pendente con respecto o que se
deu como muralla, polo que sexa cal sexa o auténtico muro de peche habería que ampliar
as dimensións do segundo recinto.
En orde descendente, o primeiro en aparecer correspóndese á última fiada
dun paramento que discorre recto, en dirección norte-sur, uns 26 metros. A 12 metros do
inicio interrómpese, a modo de entrada, conformando unha abertura de 3 metros.
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O segundo deles, arranca practicamente pegado ó anterior, en paralelo e a un
nivel máis baixo, aínda que polo feito de describir un arco afástase progresivamente. De
tódolos xeitos o espacio máximo entre os dous non chega a superar os 5 metros, o cal
plantea unha profunda incógnita no caso de seren contemporáneos. A parte visible,
aparentemente producto da limpeza do paramento externo, prolóngase uns 68 metros ata
desaparecer. Conforme o croquis avanzaba na súa realización, unha forte ruptura na
pendente seguida dun aterraplanado, ía dando forma á estructura do segundo recinto do
castro A liria imaxinaria trazable ademais de corresponderse coa muralla coriecida,
coincidía perfectamente co muro que estamos a describir, e continuaba, de novo corno
punto de ruptura da pendente ata a súa unión coa primeira muralla Con estes datos
poderiamos relacionar, case con toda seguridade, este paramento coa muralla do segundo
recinto.
Igualmente quedaría resolto o problema do punto de unión das dúas
murallas que se situaría a uns 15 ou 20 metros en liria recta ó sur da estructura 14.
O terceiro dos muros detectados, pola súa feitura parece non pasar de ser un
muro de contención e/ou "milladoiro" relacionable de novo coas antigas escavacións.
A continuidade deses elementos evidenciados, articúlase en torno a dúas
configuracións espaciais diferentes. Por unha banda e en dirección oeste, sucédense 3
terrazas caracterizadas por seren longas e estreitas, nun descenso continuo a modo de
grandes socalcos. En paralelo, descendendo máis suavemente cara o noroeste, un único
espacio de forma trapezoidal, claramente definido como outro recinto potencialmente
habitable, nos descubre unha dimensión descoriecida nas posibilidades deste xacemento.
Os límites deste novo espacio aparecen perfectamente definidos polos seguintes elementos.
Polo sueste a muralla e terraplén marcan o inicio e o nivel máis alto, polo sudoeste as
terrazas das que antes falabamos frean a súa continuidade, aínda que non de forma
traumática. Polo noroeste a estrema é un terraplén duns 3 metros de altura, pechándose
polo nordeste, a través dun foxo como elemento inédito e insólito polo feito de descubrir
unha obra de tal magnitude, nun xacemento tan coriecido como o Castro de Troña
Este segundo foxo, que agora se incorpora ó entramado defensivo do Castro,
merece un comentario á parte. Definímolo como unha depresión de 68 metros de longo por
10 de ancho bastante regular. Arranca da mesma base da muralla aínda que hoxe esta zona
está cuberta por pedras, acadando unha profundidade máxima próxima ós 5 metros. A
partir de aquí discorre en dirección noroeste perdendo fondura ata desaparecer
confundíndose coa forte pendente Ademais de ser o elemento defensivo claro da terraza
antes descrita, chama a atención aspectos da súa feitura, fundamentalmente no lado oposto
a aquela, onde foi necesario corta-la rocha.
A partir deste conxunto descrito se observa unha continuidade na que o
terreo aparece modificado, aterrazado, contemporaneamente ó xacemento ou máis
recentemente (queda por resolver o problema das terrazas de cultivo dos xacementos
castrexos que merecerían unha investigación diferenciada), cunha dirección moi clara cara
ó noroeste. A primeira terraza, aínda que presenta unha configuración alongada de forma
semicircular, unha anchura major outórgalle un aspecto máis proporcionado. De tódolos
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xeitos a revisión á que foi sometida pareceu indicar que non formaría parte do conxunto
habitacional do xacemento (afloramento do substrato e pronunciada pendente).
A partir de aquí ábrese unha conformación de espacios con definición propia
e diferente ó anterior. En conxunto obsérvase unha adecuación do terreo para o seu
aproveitamento agrícola, de xeito que destrúese a pendente coa formación de socalcos
adecuados a configuración orixinal do terreo dando como resultado un mosaico de
"parcelas" diversas no seu tamaño e disposición. En xeral existe pouco desnivel entre elas
e moitas veces o socalco está protexido por un murete de contención. De todas estas
terrazas, ata un total de 7, destaca a de major tamaño polo que a continuación veremos.
Presenta unha forma triangular cunhas dimensións de 80 de base por 40 metros de altura
cunha configuración bastante plana e regular. No seu extremo leste, a carón da pista de
acceso instalouse un depósito de auga.
En relación coa construcción dese depósito, José Manuel Hidalgo recolleu
unha referencia oral proporcionada polo anterior cura párroco de Pías. Segundo este, no
ano 1979, no transcurso daquelas obras, produciuse un achado singular. Ó parecer atopouse
unha ou varias (non temos a certeza de cantas) vasillas cerámicas que contifían cinzas,
carbóns e osos. De confirmarse tal suposto, podería ser indicio dunha necrópole composta
por urnas de incineración e, en todo caso, estaríamos noutro espacio relacionado cos restos
arqueolóxicos do Castro de Troña
5.2.-Delimitación do Castro (Plano 5)

Podemos establecer, polo tanto, a existencia de 3 recintos "a priori" de
carácter habitacional, dous deles claramente definidos polas escavacións, e un terceiro que
polas súas condicións topográficas, extensión e acondicionamento defensivo, incluiríase
neste capítulo.
O primeiro recinto é a zona onde se centraron as escavación estes últimos
anos, agás a realizada por Pericot e Cuevillas, dirixidas por José Manuel Hidalgo Curiarro
dende 1981 a 1991. Aparece ben definido pola muralla que o pecha incluíndo un
contraforte no seu extremo leste. Como xa comentamos as súas dimensións máximas serían
160 por 70 metros. Na parte máis elevada erixíronse varias construccións, a igrexa
dedicada ó "Dulce nombre de Jesús", outra estructura máis pequena así como dous
cruceiros, fonte e lavadoiro. Igualmente é o lugar onde se realiza unha romaría os primeiros
días de agosto. A adecuación do lugar para os diferentes usos derivados do anterior
concretouse na construcción dun torreiro que provocou serias alteracións dos restos
arqueolóxicos. Coincidente con ese torreiro temos a parte máis elevada do castro, bastante
regular, de 80 por 50 metros, e deste primeiro recinto, parte do cal sitúase a cotas máis
baixas cara o sur e o leste.
O segundo recinto xuntase ó primeiro polo oeste e norte, utilizando o foxo
como sistema defensivo e límite polo sur, onde tamén se sitúa a zona de arranque da súa
muralla dende a primeira. A partir de aquí describe un anel que rodea o anterior recinto ata
un punto, correspondente o sector máis elevado de aquel, onde se xuntan as murallas. Esa
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franxa presenta unha anchura media de entre 20 e 30 m. en caída continua de leste a oeste.
Algunhas estructuras deste recinto son visibles debido ás escavacións realizadas por Pericot
e Cuevillas, e a campaña de 1985 realizada por José Manuel Hidalgo Curiarro.
O terceiro recinto, ata o de agora inédito, arrinca inmediatamente dende o
segundo polo noroeste. Presenta unha forma tendente ó triángulo duns 60 metros de base
por 40 de altura e en pendente cara o noroeste. No interior do recinto non se ten
identificado estructuras, aínda que existe unha ampla probabilidade de que as conteria.
Polo nordés aparece perfectamente defendido polo foxo do que antes
falabamos o que aumentaría as posibilidades de ser este un espacio habitacional ou, cando
menos, vencellado o xacemento. Sen embargo, así como este lado queda ben protexido,
polo oeste non se evidencian elementos defensivos, unha muralla ou terraplén, como sería
de esperar. A falta de máis datos, un intento de explicación carece de sentido e xa ben,
acondicionamentos posteriores ou, sinxelamente, a súa inexistencia poderían xustificalo.
Fóra xa dos espacios concibidos para o asentamento da poboación, continúa
a pendente nunha sucesión de terrazas. "A priori" non podemos afirmar unha clara
vinculación co xacemento e o traballo de prospección non proporcionou evidencias
materiais, sen embargo a súa disposición, inmediatez e o feito de non existir solución de
continuidade ó longo de toda a pendente, suxírenos unha visión distinta, na que o
xacemento desenvolveríase ladeira abaixo dun xeito aberto e, por expresalo dalgunha
maneira, despreocupado polo elemento defensivo. Só unha campaña de sondaxes
confirmaría este extremo.
Queremos deixar ben claro que non podemos afirmar a continuidade do
xacemento mais alá do terceiro recinto definido, presentándoa só como posibilidade,
reforzada polos interesantes achados aparecidos con ocasión das obras do depósito de
augas.
Os restantes elementos que definen as características do emprazamento do
Castro de Troria, relaciónanse coas condicións naturais defensivas e aquelas obras
efectuadas co fin de acentuar tal aspecto. Tódolos recintos, incluidas as pequenas terrazas
que se suceden pola ladeira noroeste, resultan dificilmente accesibles dende o norte e
nordeste xa que toda esa vertente do xacemento amosa unha pendente moi forte.
Excepcionalmente nesa última orientación, ó pé do terraplén que cae dende a muralla,
observamos dous parapetos que reforzan a defensa neste punto, onde a pendente suavizase
formando un pequeno rechao. Cara o leste o terreo córtase bruscamente debido á cabeceira
do foxo que illa o xacemento da zona máis accesible. Actualmente a estrada que comunica
co castro transcorre por este tramo do foxo. A continuación, bordeando o perímetro do
primeiro recinto, segue, iniciando un descenso recto duns 200 metros en dirección
sudoeste, protexendo, deste xeito, os tres recintos superiores e as dous terrazas
subseguintes. A súa anchura media é duns 25 metros cunha profundidade duns 10 metros.
O remate do foxo prodúcese coa paulatina incorporación á pendente, moi pronunciada
neste sector sudoeste.
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6.-PROPOSTA DE ÁMBITOS DE PROTECCIÓN

Tentouse, ata o de agora, realizar unha delimitación do xacemento referida
exclusivamente á presencia de restos arqueolóxicos. Este marco, amais de posibilitar unha
visión de conxunto que permitiría o desenvolvemento de futuras actuacións, incide
especialmente na protección integral do Castro, xa pola identificación dos vestixios, xa
polo perímetro de protección, máis alá do propio xacemento.
Aínda así cremos imprescindible a demarcación dun segundo perímetro que
estableza unha zona de protección para o contorno visible dende o xacemento. Trátase
fundamentalmente de preservar, na medida do posible, e contando coas alteracións que xa
existen, a franxa de dominio visual co fin de darlle ó xacemento, un ambiente natural e un
contexto equilibrado
Xa que o perímetro trazaríase dentro do marco de visibilidade do Castro,
debemos ter en conta a enorme superficie que se divisa debido o seu emprazamento. Tal
feito tal totalmente imposible a delimitación cara o Val do Tea xa que abrangue unha área
de varios quilómetros. Por outra banda tal extensión produce un efecto de lonxanía o cal
minimiza as actuacións que se realizan sobre a paisaxe. En contraposición a esto, o
dominio visual no arco NE-SO, pasando polo sur, é moito máis restrinxido e próximo,
limitado por cotas máis elevadas que describen horizontes de ruptura. E este o sector máis
directamente vencellado ó Castro e sobre o cal, calquera distorsión afectaría gravemente ó
factor vi si bilidade.
obxectivo de facilita-la descrición dos contornos empregaremos unha
serie de fitos ou puntos de referencia. A nomenclatura a empregar para cada un deles será
unha letra acompañada dun número. A letra definirá o tipo de ámbito, para o contorno de
protección empregarase e a letra "P", para a zona de Integral a letra "I". A numeración será
correlativa dende o inicio ó final. Cada punto será identificado ademais coa súa coordenada
U.T.M. (Plano 6)
Co

6.1. -Protección

Integral

A descrición dos límites deste ámbito seguirá un itinerario contrario as
agul las do reloxo, comezando no punto I-1.
Punto 1-1. Localizase na bifurcación entre a estrada que partindo da

explanada-aparcadoiro situada na base do castro de Troria, se dirixe en dirección sur cara o
alto da Picararia e a pista forestal que ascende cara o interior do monte de mancomún da
parroquia, en dirección leste. Concretamente no ángulo N.E formado polas dúas pistas.
Referencia U.T.M., X: 542.286,75; Y: 4.673.773,99.
Punto 1-2. A 92 metros en Jiña recta do anterior, en dirección N.E.
Localizase nunha ladeira con pendente cara o foxo do Castro e nun plano superior a el.
Referencia U.T.M., X: 542.350,45; Y: 4.673.841,60.
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Punto 1-3. A 60 metros do anterior e en dirección N.-N.E. Coincidente co

lateral norte da pista asfaltada que serve de acceso principal, no seu tramo final ó Castro.
Referencia U.T.M., X: 542.364,85; Y: 4.673.900,07.
Punto 1-4. A 139 metros do anterior en dirección N.W. Se localiza na
ladeira norte que dende o xacemento cae cara a estrada de acceso. En concreto se sitúa na
liria de cambio de pendente entre entre un primeiro tramo de menor pendente e o segundo,
ata a estrada, mais acusado. Referencia U.T.M., X: 542.249,00; Y: 4.673.977,10.
Punto 1-5. A 203 metros do anterior en dirección aproximada W. Esta

aliriación cruza o denomiriado "camirio dos romeros" que dende a estrada ascende ata o
cimo do Castro. Se localiza na pendente N-NW do xacemento nas inmediacións da saída
do posible foxo que parte en perpendicular da segunda muralla do xacemento. Referencia
U.T.M., X: 542.050,69; Y: 4.673.934,69.
Punto 1-6. A 58 metros do anterior en dirección S.W. Se localiza na ladeira
N.W. do Castro, nunha zona onde a pendente está interrompida por varios socalcos.
Referencia U.T.M., X: 542.009,10; Y: 4.673.894,50.
Punto 1-7. A 107 metros do anterior en dirección S. Este punto intersecta no

lateral leste do camirio que rodea o castro polo oeste. Referencia U.T.M., X: 542.027,21;
Y: 4.673.789,14.
Dende aquí a delimitación coincide co lateral leste do devandito camirio ata
o punto 1-8, situado a 113 metros do anterior en dirección S.-S.E. Referencia U.T.M., X:
542.078,99; Y: 4.673.689,17.
Dende o 1-8 a traza da un brusco cambio de dirección, E.-N.E. cara o punto
I-9.Ascende pola pendente case en paralelo o foxo sur do Castro para interceptar no lateral
norte dunha pista forestal que sae da estrada principal que parte en dirección sur da
explanada-aparcadoiro do Castro.
Continuamos polo lateral norte desa pista ata interceptar con estrada citada e
cruzándoa ata o punto 1-1, pechando así o perímetro.
6.2.-Contorno de protección
A descrición dos limites deste ámbito seguirá un itinerario contrario as
agullas do reloxo, comezando no punto P-1.
O itinerario da comezo no punto P-1. Este fito sitúase na intersección entre
a estrada que dende a igrexa parroquial de Pías ascende o Castro de Trofia e o desvío que
da acceso ós lugares de A Pena, Cima de Vila e Souto do Pazo. En concreto no lateral leste
do vieiro. Referencia U.T.M., X: 541.855,55; Y: 4.673.929,46.
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250 metros en Hila recta e dirección S-S.E., cara o punto P-2,
situado en pendente sobre as edificacións do núcleo rural de A Pena. Referencia U.T.M.,
X: 541.992,47; Y: 4.673.719,94.
Dende aquí,

Dende este, 160 metros en Jiña recta e orientación S.E. ó punto P-3, situado
no lateral leste da pista asfaltada que transcorre por un plano superior ó lugar de Cima de
Vila.
Dende o P-3 a delimitación coincide co lateral leste da citada pista nun
tramo de 120 metros ata o punto P-4. Referencia U.T.M., X: 542.181,09; Y: 4.673.511,06.
O punto P-5, está situado a 100 metros en liria recta do anterior, na seguinte
referencia U.T.M., X: 542.223, 42; Y: 4.673.419,47.
Dende o anterior a liria de delimitación ascende pola pendente,
practicamente en paralelo a unha valgada, en dirección S.W.-N.E., nunha distancia en Jiña
recta de 484 metros ata o punto P-6. Concretamente o punto se localiza na terceira
bifurcación da pista que parte a uns 80 metros da explanada-aparcadoiro existente na base
do castro e ascende en dirección oeste dentro do monte de mancomún da parroquia.
Referencia U.T.M., X: 542.637,59; Y: 4.673.669,39.
Dende este seguiremos 174 metros polo lateral S.E. da pista forestal onde se
localiza o punto P-7. A referencia U.T.M. é, X: 542.722,54; Y: 4.673.813,20.
A partir deste punto da pista o perímetro cambia bruscamente, descendendo
pola pendente 136 metros en jiña recta e en dirección N.-N.W. ata o punto de intersección
entre dúas pistas, concretamente no ángulo oeste, punto P-8, nas inmediacións dun
afloramento granítico coriecido co topónimo "pedra do Coitelo". Referencia U.T.M. X:
542.677,73; Y: 4.673.941,98.
Dende o P-8, continua o descenso cara o P-9, en dirección N.W. polo fondo
dunha valgada moi pouco realzada, nun tramo de 98 metros en liria recta. O punto P-9
localizase no punto central da Jifia exterior dunha curva, na estrada que dende a igrexa
parroquial de Pías continúa cara ó lugar de A Ermida, a mesma que actualmente resulta selo acceso principal ó Castro de Troria. Referencia U.T.M., X: 542.605,69; Y: 4.674.009,24.
A delimitación péchase coa unión entre o P-9 e o P-1, seguindo o lateral sur
da devandita estrada.
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7.-TITULARIDADE DOS TERREOS

A propiedade dos terreos que engloba o Castro de Troria e o ámbito de
protección proposto neste documento, están divididos en tres titularidades diferentes:
•
•
•

Propiedade Municipal
Comunidade de Montes en man común da parroquia de Pías
Particulares

Dicir por anticipado que se ben a descrición das parcelas que figura a
continuación foi realizada en base ós datos existentes no servicio de cartografía catastral de
rústica, existe un contencioso entre os tres grupos aludidos, pola delimitación das
propiedades.
Este conflicto ten unha longa historia xa que poderiamos buscar a súa orixe
nas primeiras campañas de actuación desenvolvidas por Pericot e Parga.
Nos mesmos, na campaña de limpeza e delimitación levada a cabo no ano
1994, tivemos a oportunidade de conversar cos herdeiros das fincas nas que se realizaron
escavacións entre os anos 1929 e 1930, dous irmán (home e muller de avanzada idade),
moi resentidos polo "engano" que segundo eles fora sometido o seu pai, ó permitir
desenvolver os labores arqueolóxicos.
O noso traballo que implicou a prospección intensiva, medición e
elaboración de croquis, provocou que as dúas persoas aludidas, probablemente por temor a
perder parte da súa herdanza, iniciaran a demarcación dos límites da súa propiedade, que
como puidemos comprobar, atravesaba as estructuras desenterradas por Pericot e Cuevillas.
Se esta é a situación no sector oeste do castro, polo sur, o conflicto
trasládase á reclamación de terreos que demanda a comunidade de montes de Pías, fronte á
titularidade municipal.
Polo tanto, a división da propiedade que figura na cartografía que incluimos
na presente memoria, deberá ser revisada, a través do acordo entre tódalas partes
implicadas e convenientemente topografiada co fin de dar por rematado este longo
conflicto sobre a titularidade dos terreos do castro de Troria.
A continuación presentamos unha breve reseña de cada unha das fincas,
cunha primeira división por número de polígono, neste caso dous, 108 e 109, indicando o
número de referencia no plano, referencia catastral, nome do lugar segundo catastro, uso e
superficie en metros cadrados.
Aínda que a nosa intención era superporier o plano parcelario á delimitación
do castro, resultou tarefa imposible xa que a cartografía que emprega o servicio catastral e
a propia delimitación de cada parcela é moi imprecisa e unicamente posúe un valor de
referencia para a ubicación aproximada de cada propiedade. Polo tanto no Plano 7, aparece
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a división catastra1 8 , acompañada dos contornos de protección, tanto integral como o
exterior, que so deben ser tomados como ámbitos de referencia, xa que a coincidencia
planimétrica non é exacta.
Serían un total de 98 as parcelas incluidas na presente delimitación do
castro, tendo en conta o perímetro mais exterior, referido ó entorno de protección.
Algunhas delas, a 322, 354, 357 e 452, parecen quedar fóra do ámbito, se ben son incluidas
debido á imprecisa delimitación planimétrica xa comentada.
N" Plano
114
115
117
118
119
120
Subparcelas:
120 a
120 b
120 c

Polígono
108
108
108
108
108

Ref. Catastral
36042A10800114
36042A10800115
36042A10800117
36042A10800118
36042A10800119

108

36042A10800120

Lugar
Touceda

Uso

Área

Fraga do Piñeiro
Cotobade
Redondo
Fraga

Pino Maderable
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

520 m2
383 m2
714 m2
502 m2
1.692

Souto do Pazo

Varias parcelas

5.867

Construcción
Labor
Pino Maderable

2.222
3.132

4.480
6.167
811
574
404
3.180
2.657
1.182

121

108

36042A10800121

Souto do Pazo

122

108

36042A10800122

Souto do Pazo

123
124
125
126
175
203

108
108
108
108
108
108

36042A10800123
36042A 10800124
36042A10800125
36042A10800126
36042A 10800175
36042A10800203

Redondo
Souto do Pazo
Xoaneta
Souto do Pazo
Requeixo
Requeixo

Pino Maderable
Pino Maderable
Pino Maderable
Pino Maderable
Pino Maderable
Labor
Pino Maderable
Labor

108

36042A10800205

Pena

Varias parcelas

3.549

Construcción
Labor

3.269

205
Subparcela :
205 a
205 b
289
290

108
108

36042A10800289
36042A10800290

Dulce Nombre de Jesús
Dulce Nombre de Jesús

Eucalipto
Eucalipto

9.145
32.085

291
Subparcela :
291 a
291 b
291 c

108

36042A10800291

Dulce Nombre de Jesús

Varias parcelas

29.260

Erm ida
Improductivo
Eucalipto

8.725
20.359

8

Datos tomados en

novembro de 2008
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N" Plano

Polígono

292
293
294
295
299
300
301
302
303
304
306
307
308
309
310
311
312
. 313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

Ref. Catastral

36042A10800292
36042A10800293
36042A10800294
36042A10800295
36042A10800299
36042A10800300
36042A10800301
36042A10800302
36042A10800303
36042A10800304
36042A10800306
36042A10800307
36042A10800308
36042A10800309
36042A10800310
36042A10800311
36042A10800312
36042A10800313
36042A10800314
36042A10800315
36042A10800316
36042A10800317
36042A10800318
36042A10800319
36042A10800320
36042A10800321
36042A10800322
36042A10800354
36042A10800355
36042A10800356
36042A10800357
36042A10800358
36042A10800359
36042A10800360
36042A10800361
36042A10800362
36042A10800363
36042A10800364
36042A10800365
36042A10800366
36042A10800367
36042A10800368
36042A10800369
36042A10800370
36042A10800371
36042A10800372
36042A10800373
36042A10800374

Lugar

Uso

Dulce Nombre de Jesús
Eucalipto
Dulce Nombre de Jesús
Eucalipto
Calvario
Eucalipto
Dulce Nombre de Jesús
Eucalipto
Castro de Trofia
Eucalipto
Castro de Troña
Eucalipto
Regueira da Carga
Eucalipto
Galingosta
Eucalipto
Galingosta
Eucalipto
Gal ingosta •
Eucalipto
Galingosta
Eucalipto
Galingosta
Eucalipto
Morechen la
Eucalipto
Morechen la
Eucalipto
Morechenla
Eucalipto
Morechen la
Eucalipto
Morechen la
Eucalipto
Morechen la
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Cavada Nova
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Cavada Nova
Eucalipto
Carrascal
Eucalipto
Carrascal
Eucalipto
Carrascal
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Bouza Fría
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Pozos, Balsas, etc
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Fonte Sobrigo
Eucalipto
Cabreira
Eucalipto
Cimadevi la
Eucalipto
Coto
Eucalipto
Costelo
Eucalipto
Costelo
Eucalinto
Costelo
Eucalipto
Costelo
Eucalipto
Cimadevila
Eucalipto

Área

757
635
1.295
1.551
5.804
2.301
1.563
630
1.161
379
717
1.768
1.128
1.272
798
2.698
1.596
857
799
977
1.686
1.228
1.196
2.036
2.031
2.618
2.625
765
456
579
688
2.839
268
544
509
314
639
716
207
996
4.056
1.560
1.818
522
675
681
594
774
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N" Plano

Polígono

Ref. Catastral

375
376
377
379
380
381
382
493
495
496
498
702
705
706
709
730
731
5702
8283

108
108
108
108
108
108
108

36042A10800375
36042A10800376
36042A10800377
36042A10800379
36042A10800380
36042A10800381
36042A10800382
36042A10800493
36042A10800495
36042A10800496
36042A10800498
36042A10800702
36042A10800705
36042A10800706
36042A10800709
36042A10800730
36042A10800731
36042A10805702
36042A10800731

348
349
434
435
450
451
452
5001
5002
5003
5006
8386
8387

109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109

36042A10900348
36042A10900349
36042A10900434
36042A10900435
36042A10900450
36042A10900451
36042A10900452
36042A10905001
36042A10905002
36042A10905003
36042A10905006
36042A10908336
36042A10908337

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108

Lugar

Costelo
Costelo
Cimadevila
Costelo
Costelo
Cimadevila
Fonte Sobrigo
Cimadevi la
Cimadevila
Cimadevila
Castifieiros
Ponteareas
Redondo
Cabreira
Mor de Chenla
Pedra do Coipelo
Costelo
Ponteareas
Ponteareas
Fontiña
Fontifia
Herm ida
Herm ida
Zudres
Zudres
Fontifia
Ponteareas
Ponteareas
Ponteareas
Ponteareas
Ponteareas
Ponteareas
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Uso

Área

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Robledal
Eucalipto
Pino Maderable
Pino Maderable
Eucalipto
Pino Maderable
Pino Maderable
Eucalipto
Matoral

479
215
147
1.532
1.894
99
559
2.024
977
1.235
2.793
11.031
305
338
1.203
54
565
4.528
1.211

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Matorral
Matorral
Matorral
Matorral
Matorral
Matorral

936
1.754
43.611
2.528
691
609
239
2.534
28.522
1.737
181.356
517
497
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8.-PROPOSTA DE USOS: REPOBOACIÓNS FORESTAIS
8.1.-Usos actuais
Polo da agora non existe ningún tipo de organización no que se refire ó uso
do solo no ámbito do xacemento. Podemos dicir que o estado que presenta é froito dunha
inercia xerada tanto pola evidente presencia dos restos arqueolóxicos, como polos
conflictos da titularidade dos terreos xa comentada.
No que respecta ós terreos de particulares, con independencia da
problemática das estremas, presentan unha situación de inmobilidade, suporiemos que
derivada da cautela que irradia dende xacemento, de maneira que o uso común e que non
supón ningún tipo de problemática patrimonial é a dedicación forestal. De feito podemos
recordar o estado do xacemento no ano 1982, data en que participamos por primeira vez
nas campañas de escavación iniciadas por Hidalgo Curiarro. Daquela era posible visualizar
o castro dende a estrada de Ponteareas a Mondariz-Balneario, hoxe completamente
imposible debido á barreira de eucaliptos existentes. É de suporier que esa masa arbórea xa
existía hai 26 anos, pero nun estado incipiente.
Outro punto de vista apreciable no ano 1982, e especialmente interesante
para percibir o esquema defensivo do castro era o que se tiña no inicio do último cruce que
conduce o castro dende a estrada de acceso principal. Dende esa localización era posible
distinguir perfectamente o reforzo da muralla leste sobre o foxo defensivo.
Asemade, a perda de comporiente visual no só sucede dende o exterior
senón que dende o propio castro, a penas é posible advertir o magnífico emprazamento que
domina o val do río Tea.
En canto ós terreos da comunidade de montes de Pías, a situación é
semellante nas inmediacións do xacemento. O grande foxo defensivo que illa ó castro polo
sur e que se integra no monte en man común, é inapreciable. A súa condición de elemento
arqueolóxico transformouno nun espacio improductivo, esquecido pola xerencia do monte,
de xeito que medra, sen ningún tipo de control, a vexetación espontánea onde abondan as
mimosas e o mato.
Destacariamos de novo, o punto de vista que se tiña do castro,
fundamentalmente a terraza sur escavada por Hidalgo, dende o lado oposto do foxo.
No que respecta ás estructuras desenterradas, dentro do espacio de
titularidade municipal, o seu estado é circunstancial, dependendo, do mantemento que se
realice. A primeira limpeza global e sistemática do castro foi realizada por nos no ano
1994, abranguendo toda a superficie na que existían estructuras, agás o extremo NW,
escavado entre 1929 e 1930 por Pericot e Cuevillas, debido ó conflicto de propiedades.
Tras esta campaña e durante unha serie de anos, fundamentalmente na década do 90, o
concello de Ponteareas, costeou o labor dunha persoa, "Pepe da Hermida", que facía
labores de limpeza dun xeito descontinuo.
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Trab o seu cese o castro permanece en estado de abandono ata o ano 2006,
momento en que a Consellería de Cultura financia as tarefas de desbroce e tala, realizadas
por unha empresa especializada baixo o control arqueolóxico de Carmela Torres (Anta
Moura S.L.), en coordinación co concello de Ponteareas.

Segundo os datos extraídos do catastro o total dos 461.229 m 2 da parcelas
que figuran no Plano 7 repártense do xeito seguinte:
Tipo

Superficie

Porecentaxe

Mato

216.374 m2

46,91 %

Eucalipto

203.209 m 2

44,06 %

Pilleiro

20.007 m2

4,34 %

Terras de labor

9.853 m2

2,14 %

Improductivo

8.725 m2

1,89 %

Carballo

2.793 m2

0,61 %

268 m2

0,06 %

Construccións

8.2.-Proposta de uso: organización da vexetación arbórea

Como vemos non existe ningún tipo de pauta que defina o aspecto do castro
e organice os usos adecuados. A percepción que se deriva é a existencia dunha serie de
estructuras habitacionais, constrinxidas por unha agobiante vexetación de enorme porte,
que medra a poucos metros da muralla, e que impide calquera relación entre o asentamento
e o seu contorno. Unicamente gracias á presencia desta defensa perimetral, podemos intuir
a existencia dun poboado ben delimitado e definido.
imperativo establecer as medidas de control de uso, a partir dun plan de
valorización do castro, ben orientado e cunha serie de obxectivos concretos. Con este fin
debemos ter en conta o seguinte:
•

imprescindible definir un contorno de protección para o xacemento e o seu
ámbito, perfectamente referenciado en cartografía e sobre o terreo.

•

A partir deste deberase optar polo establecemento dun marco legal que permita
asentar as medidas de protección a adoptar no futuro. Sen dúbida a opción mais
eficaz sería a declaración de Ben de Interese Cultural.

•

Sen mais dilación haberá que resolver os problemas de titularidade cos
diferentes propietarios para poder corlecer con exactitude a parcelación do
castro e o seu contorno. Asemade, con respecto ó monte comunal, sería posible
asinar convenios de colaboración para recuperar o espacio arqueolóxico que se
estende cara este ámbito na súa totalidade.

É
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ik espera da elaboración dun plan xestor para o castro unha vez dados os
pasos previos arriba indicados, presentamos unha proposta de organización da vexetación,
que como primeira medida a adoptar permitiría recuperar, dun xeito sinxelo e directo, a
extensión completa do xacemento, a súa relación co seu contorno e o comporiente de
visibilidade, tanto dende o exterior como dende o interior.
Resulta evidente que un dos condicionantes fundamentais que minimizan as
posibilidades deste xacemento é a presencia de vexetación arbórea de grande porte, neste
caso eucalipto. Pretendemos establecer un límite para o desenvolvemento deste tipo de
cultivo, estructurado a partir de plantacións masivas para o seu aproveitamento económico.

Muralla
do Castro
Liña de referenc-----

Tomando como referencia a proposta para o contorno de protección integral,
e partindo de exemplares cunha altura duns 15 metros(debemos ter en conta que o arborado
predominante é o eucalipto) podemos definir un novo contorno que serviría de límite ás
repoboacións forestais. (Plano 8)
A delimitación deste contorno realizouse tomando como punto de partida a
protección integral. A partir dela lánzase unha liria recta cara ó exterior dende a que se
mide unha distancia de 15 metros descendente. O punto de contacto coa pendente serve de
referencia para trazar un contorno, xa en planta, adaptándoo á topografía do terreo.
Trátase en definitiva de limitar o desenvolvemento da vexetación para abrir
un espacio extramuros e rebaixar a cota da copas das árbores.
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9.-PROPOSTA DE ACTUACIÓNS

A maiores do control da vexetación arbórea como medida prioritaria para a
recuperación do castro, é necesario afondar no estado do xacemento para elabora un listado
de actuaciöns futuras.
Aínda que en aparencia parece que Traía, so precisa un plan de mantemento
e control da vexetación, son múltiples as tarefas pendentes para levar a cabo unha
recuperación real da súa fisionomía. Presentamos a continuación aquelas que creemos
fundamentais.
•
•
•
•
•
•

Eliminación de entulleiras e milladoiros producto das escavacións
Recuperación do foxo defensivo na fronte sur.
Reorganización dos accesos ö castro
Reorganización dun punto de recepción para visitas
Tarefas de adecuación das estructuras desenterradas
Sinalización e información.

9.1.-Eliminación de entulleiras e milladorios producto das escavacións
Fundamentalmente no período comprendido entre 1981 e 1991,
correspondente as campañas de escavación dirixidas por Hidalgo Curiarro, xerouse un
enorme volume de terra e pedra, depositado nas inmedacións das zonas escavadas.
Incluimos un esquema da posición destes desbotos no Plano 9 para poder
facernos unha idea do seu estado.
Se ben parte destas acumulacións, fundamentalmente a pedra, foi reutilizada
nas diversas campañas de consolidación, aínda permanece unha cantidade importante na
superficie do castro, que é necesario eliminar para recuperar o seu estado orixinal. Mais
complicada é a extracción das terras evacuadas polo exterior das murallas que foi lanzada
directamente pola pendente. Nestes casos será imprescindible realizar un estudio previo, xa
que en ocasiöns, como pasa no tramo escavado da muralla sur, serve de plataforma de
contención á propia cimentación do elemento.
O tratamento consistirá na súa eliminación completa ata a cota orixinal do
terreo para o seu posterior acopio, fóra do recinto do xacemento, en previsión do seu uso
futuro.
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9.2.-Recuperación do foxo defensivo na fronte sur (Plano 10)
Neste caso haberá que ter en conta dúas accións.
En primeiro lugar, será necesario levar a cabo unha campaña especifica de
control da vexetación consistente na tala, desbroce e, probablemente, aplicación dun
tratamento herbicida. Unha vez realizado estudiarase o alcance das acumulacións de terra e
pedra derivados das diversas escavacións, evacuados ó fondo deste elemento, co obxectivo
de que sexan eliminados. Aquí será importante valorar a estabilidade da muralla defensiva,
xa que a escavación realizada no ano 1990, deixou á vista cimentación exterior, como logo
veremos no apartado 9.5.
A segunda acción a proporier, e de grande magnitude, é a recuperación do
tramo do foxo ocupado na actualidade pola explanada-aparcadoiro, situado na base do
castro, e pola pista asfaltada de acceso ó mesmo. Esta actuación suporía a eliminación
deste vieiro, polo que débese encardinar coa restructuración do acceso ó castro, do que
mais adiante falaremos.
Resulta absurdo que precisamente a zona onde os traballos de adecuación
defensiva do castro foron mais intensos, realizando un impresionante corte artificial na
ladeira para illar o asentamento, sexa hoxe o punto de mais doado acceso, a maiores da
deturpación absoluta infrinxida sobre os restos orixinais.
As acción a realizar neste apartado sería a s seguintes:
•

Eliminación da terras envorcadas sobre o foxo, coincidentes coa explanadaaparcadoiro.

•

Conexión entre as dúas partes foxo, hoxe separadas artificialmente, fronte sur,
en paralelo á zona escavada, e esquina SE, por onde discorre a pista asfaltada, ó
pé da reforzo da muralla defensiva.

•

Reintegración volumétrica da ladeira, coa aportación de terras.
convenientemente compactadas, co obxectivo de recuperar o contorno
inmediato orixinal, completamente desfigurado pola pista que continúa en
dirección á Picararia.

9.3.-Reorganización dos accesos ó castro (Planos 11 e 12)
Este apartado é indesligable da actuación anterior xa que a recuperación do
foxo implica a realización dun novo acceso ó xacemento dende outro punto diferente ó
actual.
No caso de que se mantivese configuración que hoxe presenta, a
recuperación do foso sería inviable, polo que ó noso entender debe ser eliminada, incluíndo
a capa de aglomerado asfáltico, xa sen sentido.
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Propalemos, polo tanto un acceso dende o sur, reaproveitando a pista que
actualmente existe, e que se extinguiría a certa distancia do xacemento, realizando o
derradeiro tramo a pé por un carreiro ó efecto. Este tramo final debe asemade permitir o
tránsito de vehículos para calquera necesidade da xestión do castro.
Ó noso criterio, a conexión mais doada a esta pista dende un acceso distinto
poderíase realizar reaproveitando unha pista forestal inacabada que parte dende o núcleo de
Pías. Para poder explicar esta nova alternativa, sinalaremos con letras unha serie de fitos
con correspondencia nos Planos 11 e 12.
Polo tanto, partindo da actual estrada de acceso dende o núcleo de Pías
(Punto A), tomariamos unha pista á esquerda (Punto B), bordeando o xacemento polo
oeste. Continuariamos ata enlazar coa pista que dende Troria se dirixe á Picararia (Punto
C), para chegar finalmente o castro.
9.4.-Reorganización dun punto de recepción para as visitas
A eliminación do acceso actual e a recuperación do foxo defensivo, non é
unicamente unha actuación de enorme interese para a fisionomía do xacemento, senón que
ademais resulta unha oportunidade única para replantearse as posibles dotacións do castro e
o seu emprazamento.
Parece obvia a necesidade de crear un punto de recepción consolidado,
quizais incluso cunha intención de major alcance, conformando un pequeno centro de
interpretación que permita aportar información ó visitante, ademais de ofrecer unha imaxe
de madurez dende o punto de vista da posta en valor do xacemento.
A reforma do acceso cunha traza que se afasta do xacemento para realizar un
achegamento menos impactante, ofrece varias posibilidade para adecuar un espacio onde
construir tal dotación. O lugar ideal sería o tramo de pista que dende Troria se dirixe á
Picararia, nalgún punto anterior á visión aberta do castro. A configuración en ladeira,
perpendicular á pista referida, permitiría encaixar o edificio na pendente, minimizando o
seu impacto no contorno. No Plano 11, sinalamos un ámbito onde escoller tal
emprazamento.
9.5.-Tarefas de adecuación das estructuras desenterradas
A situación das estructuras arqueolóxicas desenterradas tralas diversas
escavacións, difire segundo os sectores. Aquelas correspondentes ás campañas realizadas
por Hidalgo a partir do ano 1981, están consolidadas, polo que as accións a emprender
estarían en relación coa adecuación do tránsito e sostemento de pedís. Con respecto ás
escavadas por Pericot e Cuevillas, algunhas delas foron consolidadas por un equipo de
canteiros baixo a dirección de Hidalgo no ano 1981; o seu aspecto forma parte dun criterio
de actuación xa obsoleto, predominando o uso de cemento e o acabado plano no remate dos
muros, a maiores dunha reinterpretación decidida polo propios operarios. Aquelas outra nas
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que non se levou a cabo ningún tratamento de recuperación manterien o aspecto da
escavación, cun deterioro evidente ante desprotección completa que presentan.
Visto o anterior, propalemos unha serie de acción concretas co fin de
mellorar a visión actual da estructura interior do castro.
•

En primeiro lugar é necesario, para o conxunto do xacemento, establecer un
itinerario de visita que permita unha circulación cómoda e lóxica.

•

Para elo e no referido ós sectores escavados a partir de 1981, tremendamente
labirínticos, con interrupcións e zonas sen saída continuas, será imprescindible,
a realización de tapados parciais que posibiliten o acceso mais completo
posible. Non se descartaría a posible introducción de pasarelas como
complemento.

•

No punto 9.1 adiantabamos a problemática das escombreiras depositadas no
exterior das murallas. A escavación efectuouse arrastrando as terras extraídas
pola pendente, creando unha plataforma horizontal paralela ó paramento
exterior. Este aspecto dista moito de favorecer a comprensión do xacemento,
polo que é necesario a eliminación destes entullos sen afectar á estabilidade do
elemento.

•

O tramo de muralla desenterrada na campaña de 1987, correspondente ó sector
sur do castro, presenta un aspecto enormemente delicado como agora veremos.
Co fin de deixar á vista o paramento exterior, ó igual que sucedera no sector
norte, foron escavadas as terras que cubrían o elemento. O problema xurdiu
debido o seu mal estado de conservación, xa que ó non conservar a penas fiadas,
e na procura dunha suposta base sólida, o terreo foi escavado por debaixo da
cota de cimentación, deixando colgada a estructura a aproximadamente un 80
cm. sobre a plataforma construida cos aportes da escavación. Ante a dificultade
do seu tratamento, que requiriría a reconstrucción da pendente, durante a
campaña de consolidación desenvolvida no ano 1989, procedeuse ó
afianzamento da muralla, envolvéndoa en malla metálica, convenientemente
ancorada con espigos metálicos para, cando menos, evitar o seu desplome, á
espera dun tratamento definitivo. Este método foi inspirado polas tarefas
desenvolvidas no castro de Coalla, baixo a dirección de Elias Carrocera, con
excelentes resultados.

•

Seria conveniente a eliminación dos engadidos correspondentes á primeira
consolidación, tentando recuperar o aspecto orixinal da estructuras.

•

Para o caso do sector oeste do xacemento, oculto baixo unha espesa cuberta de
mimosas, e sen ningún tipo de actuación dende a escavación do ano 1930, é
necesario intervir tendo en conta o seguinte:
-A actuación prioritaria será a eliminación completa da cuberta vexetal,
consistente en tala e desbroce.
-Os 78 anos transcorridos provocaron a acumulación de depósitos modernos
sobre a cota final de escavación que será preciso eliminar para establecer un
punto de partida obxectivo. Moitos dos elementos localizados como os
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pavimentos, lousado exterior, pías, etc, non son visibles, permanecendo
supostamente, baixo tales recheos naturais.
-En función do estado dos restos, podería ser conveniente unha campaña de
escavación que permita rectificar os defectos dos traballos arqueolóxicos
realizados a finais dos anos 20, tendo en conta a necesidade de contextualizar
cronoloxicamente as estructuras. Esta decisión sería tomada unha vez realizados
os traballos precedentes.
-En calquera caso será imprescindible acometer unha campaña de consolidación
que deteria o deterioro. De novo esta actuación poder requirir a escavación
parcial dos restos para definir con claridade a súa morfoloxía, ademais de
permitir un acabado lóxico dende o punto de vista da comprensión do
xacemento.
-A consolidación debe ir acompañada da retirada dos entullos producto da
escavación, que fundamentalmente acumúlanse en paralelo e no seu exterior da
muralla defensiva.

9.6.-Sinalización e información.
Na actualidade a visita ó castro de Troria posúe un complemento
informativo a través dunha serie de paneis, atrís e fitos, instalados pola empresa Terranova9
no ano 2001. Esta iniciativa constaba dunha serie de paneis de temática xeral, outros de
menor tamaño sobre aspectos do xacemento, e por último unha serie de títulos que
indicaban a localización de elementos concretos, como por exemplo "alxibe", "serpe", etc.
Desafortunadamente foron rapidamente vandalizados, desaparecendo os paneis de maior
tamaño ó pouco tempo de ser colocados.
E xeral esta iniciativa resultaba pouco atractiva, quizais o seu desalo non
fora o mais adecuado, tanto pola súa conceptualización, como polos problemas de
mantemento conseguintes.
Dende o noso punto de vista a mellor alternativa debería constar de dous
recursos complementarios. Por un lado a creación dun centro de interpretación fóra do
xacemento que reciba ás visitas e aporte a información necesaria para a comprensión do
enclave. Neste espacio, a salvo do impacto daqueles con tendencias destructivas,
poderíanse presentar aspectos xerais da cultura dos castros para enfocar a posterior vista ó
xacemento. Unha vez no seu interior, a información debería ser puntual e concreta,
informando daquelo que observamos. Neste caso tomariamos como exemplo a posta en
valor da cidade romana de Baelo Caludia, na provincia de Cádiz, que permite, en
contraposición ó seu enorme tamaño, unha visita agradable, cómoda e eficaz.

9

Terranova, Interpretación y Gestión Ambiental S. L.
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Lámina 3:
Vista aérea.

Lámina 4:
Vista aérea. Detalle.

Lámina 5:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista da interrupción da muralla
leste do primeiro recinto e
estructuras da campaña de
escavación de 1981.

Lámina 6:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o sudeste do
sector escavado en 1981.

Lámina 7:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o leste do
sector escavado en 1981. En
segundo plano, rocha co
calecido gravado serpentiforme.

Lámina 8:
Vista en Detalle do gravado
serpentiforme.

Lámina 9:
Limpeza realizada no ano 2006.
Muralla leste do primeiro
recinto. Campañas de escavación
de 1981 e 1986. Vista dende o
noroeste.

Lámina 10:
Limpeza realizada no ano 2006.
En primeiro plano, estructuras
correspondentes á escavación de
1981, ó fondo as de 1986. Vista
dende o nordés.

Lámina 11:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o oeste das
estructuras e muralla da campaña
de 1986. En primeiro plano
restos da entulleira da
escavación.

Lámina 12:
Limpeza realizada no ano 2006.
Estructuras e muralla da
escavación de 1986. Vista dende
o oeste.

Lámina 13:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista en detalle do alxibe e
canalización descubertos na
campaña de 1986. Ó fondo placa
de identificación correspondente
á posta en valor realizada no ano
2001.

Lámina 14:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o leste das
estructuras e muralla da campaña
de 1986. En primeiro plano boca
da canalización que atravesa a
muralla, ó fondo, na base do
terraplén, foxo sur cuberto de
mimosa.

Lámina 15:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista do torreiro, igrexa e sector
principal escavado na campaña
de 1986, dende o leste.

Lámina 16:
Limpeza realizada no ano 2006.
Muralla e estrucutras do
primeiro recinto, campañas de
escavación de 1983 e 1982. Vista
dende o leste. Presión da
vexetación arbórea no exterior do
recinto.

Lámina 17:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o leste. En primeiro
termo muralla escavada na
campaña de 1983, ó fondo
estructura desenterrada en 1982.

Lámina 18:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o leste. En primeiro
termo, vivenda circular escavada
na campaña de 1982 e tramo de
muralla do primeiro recinto.

Lám ina 19:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o suroeste de dúas
estructuras escavadas entre 1984
e 1982. Ó fondo muralla do
primeiro recinto.

Lámina 20:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista en detalle dende o sur de
dúas estructura escavadas entre
oa anos 1984e 1982.

Lámina21:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o leste. Sector do
primeiro recinto escavado entre
os anos 1982 e 1984.

Lámina 22:
Limpeza realizada no ano 2006.
Estructurase muralla do primeiro
recinto, campañas de escavación
de 1985 e 1984. Vista dende o
oeste.

Lámina 23:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o suroeste. En
primeiro termo, muralla do
primeiro recinto, ó fondo
estructuras e muralla do segundo,
escavadas no ano 1985.

Lámina 24:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o sur. Sector
escavado no ano 1985. Inicio da
muralla do segundo recinto
dende o prime iro.

Lámina 25:
Limpeza realizada no ano 2006.
Exterior da muralla do primeiro
recinto, dende ó norte, escavada
entre os anos 1985 e 1984. En
primeiro termo, inicio da muralla
do segundo recinto.

Lámina 26:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o norte. Conexión
das murallas do primeiro e
segundo recinto e estructuras
escavadas no ano 1985 á dereita.

Lámina 27:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o sudeste do
sector escavado na campaña de
1985.

Lámina 28:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o sudeste. Terraplén
entre o primeiro e seguno recinto.
Ó fondo sector escavado entre
1931 e 1950.

Lámina 29:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o leste do
sector escavado entre 1931 e
1950.

Lámina 30:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o oeste. Sector
escavado entre 1931 e 1950.
Detalle da muralla do segundo
recinto cortada polo "camitio dos
romeiros". Da apertura deste
acceso se deriva o descubrimento
do castro de Trofía nun momento
indeterminado entre 1900 e
1919.

Lámina 31:
Muralla do segundo recinto
dende o oeste, escavada entre os
anos 1931 e 1950, cortada polo
"camiño dos romeiros".
Apréciase a acumulación de
entullos en paralelo e polo
exterior da estructura.

Lámina 32:
Sector escavado entre 1927 e
1930. Estado xeral das
estructuras.

Lámina 33:
Sector escavado entre 1927 e
1930. Estado xeral das
estructuras.

Lámina 34:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o nordeste do
sector escavado no ano 1987.

Lámina 35:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista en detalle do sector
escavado no ano 1987.

Lámina 36:
Limpeza realizada no ano 2006.
Emprego da lareira da vivenda
para acender turne.

Lámina 37:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o sudeste do
sector escavado no ano 1988. Ó
fondo, sobre as estrucutras, e en
primeiro termo, restos das
entulleiras da eseavación.

Lámina 38:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o sudeste do
sector escavado no ano 1988.
Destaca en primeiro plano a
entulleira producto da
escavación.

Lámina 39:
Limpeza realizada no ano 2006.
Sector escavado no ano 1988.
Presión da vexetación arbórea no
perímetro das estructuras. Ó
fondo entul le ira da escavación.

40:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o leste do
sector escavado no ano 1988.
Presión da vexetación arbórea no

Lámina

perímetro dos restos.

Lám ina 41:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o oeste. En
primeiro termo, sector escavado
no ano 1988. 0:5 fondo escavación
de 1989. Destaca a profusa
implantación de mimosa no foxo
sur.

42:
Limpeza realizada no ano 2006.
Sectores escavados entre os anos
1989 e 1988. Ó fondo, foxo sur
cuberto de mimosa. En primeiro
plano, entu I leira da escavación.

Lámina

Lámina 43:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o nordeste do
sector escavado no ano 1989, e
no ano 1988 ó fondo.

Lámina 44:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o norte do
sector escavado campaña de
1989. Ó fondo á dereita,
entulleira da escavación.

Lámina 45:
Limpeza realizada no ano 2006.
En primeiro termo, sector
escavado en 1989. Ó fondo
campañas de 1990 e 1991. iák
dereita, foxo sur cuberto de
mimosa.

46:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista en detalle dende ó leste do
sector escavado na campaña de
1989.
Lámina

Lámina 47:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o norte dos
sectores escavados entre os anos
1988, 1989e 1990. Ó fondo, foxo
sur cuberto de mimosa.

48:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o sur dos
sectores escavados entre 1991,
1990 e 1989. En primeiro termo
entulleira da escavación.

Lámina

Lámina 49:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista dende o nordeste dos
sectores escavados entre os anos
1991, 1990e 1989.

Lámina 50:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o nordeste dos
sectores escavados entre os anos
1990e 1989.

Lámina 51:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o nordeste dos
sectores escavados entre 1991 e
1990.

Lámina 52:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista en detalle dunha vivenda
escavada no ano 1990.

53:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o leste do
sector escavado na camapañ de
1991.

Lámina

54:
Limpeza realizada no ano 2006.
Vista xeral dende o leste do
sector escavado na campaña de
1991.
Lámina

Lámina 55:
Tarefas de consolidación, ano
1990. Elemento preventivo.
Colocación de malla metálica
envolvendo a muralla sur para
evitar o seu derrubo. Vista en
detalle dende o sudeste.

Lámina 56:
Tarefas de consolidación, ano
1990. Elemento preventivo.
Colocación de malla metálica
envolvendo a muralla sur para
evitar o seu derrubo. Vista en
detalle dende o suroeste.

Lámina 57:
Tarefas de delimitación do
castro, ano 1994. Vista dende o
noroeste do foxo norte (foxo 2).

Lámina 58:
Limpeza realizada no ano 2006.
Foxo sur (foxo 1), vista xeral
dende o leste. Apréciase a
presión da vexetación arbórea
polo perímetro dos restos
escavados.

Lámina 59:
Limpeza realizada no ano 2006.
Foxo sur (foxo 1), vista xeral
dende o suroeste. As mimosas
cubren por completo o fondo e
pendente sur.

Lámina 60:
Limpeza realizada no ano 2006.
Inicio do foxo sur dende o leste.

Lámina 61:
Foxo sur (foxo 1), vista dende o
leste. Inicio dende a interrupción
provocada pola explanada
situada na base do castro.

Lámina 62:
Explanada e pista de acceso, que
interrompe o trazado do foxo sur
(foxo 1), vista xeral dende o sur.

Lámina 63:
Vista dende primeiro recinto,
sector escavado no ano 1986.
Pista de acceso e explanada que
interrompe a traza do foxo sur
(foxo 1).

Lámina 64:
Vista dende o leste da explanada
situada na base do castro que
interrompe a traza do foxo sur
(foxo 1). A dereita, terraplén
dende a muralla do primeiro
recinto. jt esquerda, pista de
acceso ó castro e inicio do foxo.

Lámina 65:
Explanada e pista de acceso, que
interrompe o trazado do foxo sur
(foxo 1), vista xeral dende o sur.

Lámina 66:
Posta en valor realizada no ano
2001. Paneis de presentación
situados na explanada de acceso.

Lámina 67:
Posta en valor realizada no ano 2001. Fito de
anuncio da chegada ó castro situado na explanada de
acceso.

Lámina 69:
Posta en valor realizada no ano
2001. Estado no que se atopan os
atris principais que presentaban
contidos sobre aspectos xerais.

Lámina 68:
Posta en valor realizada no ano 2001. Modelo de
atril empregado para presentar datos sobre aspectos
concretos do xacemento.

chegada dos romanos, que aportaban
Itro amito de ocupar o territorio, construindo

v das nos vales e con diferentes prácticas

agrícolas,
os rastros

sufriron unha

paulatina
desocupación,
pacifica, lenta,
pero inexorable,
ata convertilos

nunha lembranza

chea de elementos nulxicos como
serpes encantadas
ou mouras que
semellan fadas.

Lámina 70:
Posta en valor realizada no ano

71:
Posta en valor realizada no ano 2001. Atrís
empregados para presentar datos concretos sobre o
xacemento.
Lámina

2001. Frechas de

percorrido.

A 'ida espiritual
e rellxiosa dos
catamos estaba
directamente ligada ä
natureza e ó valor dos
seres guerreiros.
Símbolos
procedentes da
cultura celta,
relacionados
coa auga e o
sol, debían
ter unha acción
protectora
sobre as casas
e as persoas. A serpe,
de trazado semellante
ó dun río, defendería a
tranquilidade do castro.

O segundo domingo de
e o dia 6 de agosto,
os romeiros
suben polo
camino que
leva ä capela
dende as
Pias, le, ando
no pensamento
promesa
ofrecida
ó santo.

saneiro

A maioría das persoas
fan a subida a pé, pero
algúns avanzan con dificultade, Iadeira
arriba, cos xeonllos.

(7once110 de Ponteareas
~dom..

Lámina 72:
Posta en valor realizada no ano

2001. Atrís
empregados para presentar datos concretos sobre o
xacemento.

Lámina 73:
Posta en valor realizada no ano

2001. Atrís
para
presentar
datos
concretos
sobre o
empregados
xacemento.

