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0. Ficha técnica 
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1 Resumo dos datos arqueolóxicos 

Localización  Código GA 

San Simón de Santigoso  GA32048011 

 

Coordenadas U.T.M. (ETRS89) no fuso 
29 (código EPSG 25829) 

 Estratigrafía 

(X)     664.664 
(Y)  4.652.160 
(Z)          1.254 
 

 Depósitos 
Estruturas 
Interfaces 
Cortes 
Substrato  

 

Estruturas murarias en sondaxe  Ausencia de estruturas en sondaxe  

S.1 
S.2 
S.4 

 S.3 

 

Material arqueolóxico 

• Material metálico: 1 fragmento de escoura. 

• Material pétreo: 1 fragmento de muíño circular 

• Material cerámico: inventariáronse 23 siglas entre os que destacan:  

 
 

Táboa 1 Información tirada do Estudo de Materiais realizado polo GEPN-AAT da USC 
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2. Introdución 

Presentase a continuación a Memoria Técnica da intervención arqueolóxica ED 
102A 2018/763-0 realizada entre os días 1 e 15 de abril de 2019. Os traballos 
realizados veñen dar cumprimento á resolución emitida pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia en decembro de 2018.  
 
Con data 10 de decembro de 2018, o Concello da Mezquita, presentou unha 
solicitude de autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para realizar a 
actividade arqueolóxica titulada SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
CASTELO PEQUENO DE SANTIGOSO (A MEZQUITA, OURENSE), baixo a dirección do 
arqueólogo que subscribe.  
 
Avaliáronse un total de 25,59 m² repartidos en 3 sondaxes arqueolóxicas coas 
dimensións seguintes: 

S1: 17,24 m² 
S2: 4,22 m² 
S3: 4,13 m² 

 
A sondaxe S1 sufriu unha pequena desviación respecto ao proxecto, situándoa en 
dirección Leste-Oeste para intentar coñecer mais elementos defensivos do castro. 
Con esta pequena modificación escavouse parte de un parapeto formado por 
acumulación de terras e, que durante a prospección de 2017 propoñiamos como a 
terceira muralla (contando dende o interior do castro cara o exterior) o primeiro 
foxo (rebaixado no xabre) e o inicio da muralla. Agora sabemos que esta, aséntase 
nun terraplén terreiro. Por motivos de seguridade, deixouse un testemuña que 
permitiu a evacuación da neve e auga caídas durante a campaña e axudaba a 
circular á equipa con certa seguridade. As fortes pendentes do terreo 
obrigáronnos a tomar esta decisión que foi acordada cos técnicos da DXPC. 
 
Tamén desentullouse un área de 32 m² sobre a muralla leste do poboado para 
realizar unha pequena actuación de posta en valor nun tramo da devandita 
muralla pétrea (principal estrutura defensiva do castro) para coñecelo sistema 
construtivo e o estado de conservación. No proxecto propomos actuar na parte 
noroeste sobre unha actuación furtiva de desentullo localizada en 2017 e na que 
se podía apreciar o paramento interno da muralla pero devido ao mal tempo 
(neve, temperaturas moi baixas...) decidimos actuar sobre outra actuación furtiva 
localizada nesta campaña moi preto da sondaxe 1.  
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Os obxectivos que se perseguían, -como se indicou no proxecto arqueolóxico-, 
eran: 
• Localización de solos de ocupación e/ou abandono do xacemento. 
• Rexistro e identificación da cultura material e recollida de mostras 
orgánicas para futuros estudos antracolóxicos e de radiocarbono. 
• Coñecer e revisalo estado de conservación das estruturas atopadas e 
establecer unha diagnose das mesmas. 
 
Todos eles foron acadados como exporemos na presente Memoria.  
 
Toda a intervención quedou rexistrada no sistema de coordenadas ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) coa proxección UTM no fuso 29 
(código EPSG 25829). 
 
O día 12 de abril, localizouse un petróglifo dentro das murallas do Castelo 
Pequeno. Procedemos á elaboración dunha ficha con clave de identificación 
GA32048033 e cuxo nome é Petróglifo do Castelo Pequeno.  
 
Finalmente, unha vez rematada a intervención, as sondaxes foron tapadas coa 
terra retirada previamente e colocouse no fondo e nas paredes das sondaxes 
xeotéxtil e pedra extraída do desentullo do derrubo. 
 
Os materiais arqueolóxicos foron depositados no Museo Arqueolóxico Provincial 
de Ourense o día 18 de xuño de 2019 (Ver Anexo III) 
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3. Situación e emprazamento 

O municipio da Mezquita atópase enclavado no extremo suroriental da 
provincia de Ourense. Limita ao norte con Viana do Bolo e a provincia de 
Zamora (Castela e León), ao sur con Portugal (distrito de Braganza) ao 
oeste co Concello da Gudiña e ao leste novamente coa provincia de 
Zamora. Pertence á comarca de Viana xunto cos Concellos de Viana do 
Bolo, A Gudiña e Vilariño de Conso. A súa superficie está dividida en nove 
parroquias, sendo a capitalidade A Mezquita (San Martiño). 
 
O territorio municipal pertence á bacía fluvial do Douro. As extensas 
planicies centrais son cruzadas por unha densa rede fluvial, entre a que 
aparecen os ríos Pereiro, Arbeigas, Cádavos e os regatos de Oporto, O 
Chao, Prados, Regueiro e Castromil. 
 
En canto á altitude, as principais elevacións son as montañas do noroeste 
(Chao do Porco e O Cañizo), unha faixa de lombas desgastadas que limitan 
con Zamora, e outra orla montañosa de menor altitude e fronteiriza con 
Portugal (serra Esculqueira e Penedo dos tres reinos). Distínguense dúas 
zonas orográficas, unha periférica ao nordeste caracterizada por altas 
elevacións e pendentes acusadas, e unha zona central constituída por 
superficies de aplanamento, alternando os reducidos altiplanos e 
pequenos vales máis ou menos encaixados. 
 

 
Plano 1 Concello da Mezquita
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O Castelo Pequeno sitúase na parroquia de San Simón de Santigoso. Ocupa 
a maior parte das Terras das Frieiras. Constitúe un territorio de terras altas 
(por riba dos 900 metros de altitude). 
 

 
Plano 2 Localización do Castelo Pequeno, Castelo Grande e Petróglifo de Castelo Grande. 

Información tirada da Memoria da Prospección Arqueolóxica no Castelo Pequeno dirixida 

por Israel Picón en 2017.  
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4. Marco legal 

 
A presente Memoria Técnica está redactada en cumprimento ao 
articulado disposto no: 
 

• Artigo 11 (Capítulo III) do decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma 
de Galicia, e pretende dar conta dos traballos de sondaxes 
arqueolóxicas valorativas no Castelo Pequeno de Santigoso (A 
Mezquita, Ourense). 
 

• Artigos 97 e 98 (Capítulo IV) da LEI 5/2016, do 4 de maio, do 
patrimonio cultural de Galicia. 

 
 

A nivel laboral, Citania Arqueoloxía, contratou ao equipo cumprindo co: 
 

• Convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 
para o sector da actividade arqueolóxica, RESOLUCIÓN do 7 de 
maio de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, 
(DOG nº 107 do 9 de xuño de 2015). 
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5. Xacemento protexido obxecto da intervención 

O xacemento arqueolóxico obxecto da actuación é o Castelo Pequeno de 
Santigoso, inscrito no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta 
de Galicia coa clave de identificación GA32048011. 
 

Castelo Pequeno de Santigoso  
 

CLAVE DE IDENTIFICACION  GA32048011 
 
LOCALIZACION 
 
Nome do xacemento: Castelo Pequeno. 
Provincia:   Ourense. 
Concello:   A Mezquita. 
Parroquia:   Santigoso (San Simón) 
Folla (1:5.000):266  Cuadrícula (1:5.000):85 
Proxección UTM:  X: 664.664 (Datum ETRS 89) 
    Y: 4.652.160 (Datum ETRS 89) 
Altitude:   1.254 m s.n.m. 
 

  DESCRIPCIÓN 
 

Descrición do ben dentro do catálogo de xacementos arqueolóxicos do 
concello de A Mezquita: 
 
Emprazamento topográfico: O Castelo emprázase nun outeiro coroado por 
un afloramento residual de granito ou “castelo”, situado no medio da 
serra da Azoreira, nunha estribación occidental da serra do Marabón, a 
súa vez estribación da serra da Segundeira. 
 
Destrucións e alteracións: O castro está cruzado por varias pistas de terra 
que romperon as defensas en varios puntos. No sector leste, as fincas 
privadas muradas alteraron a muralla neste sector, facendo os muros de 
peche coa propia pedra da muralla e por riba dela. Parece que houbo ata a 
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actualidade unha gran depredación de pedra da muralla. Polo demais e 
aínda que ten unha gran superficie, non sofre grandes alteracións. 
Tipo de propiedade: Privada-comunal. 
 
Croquis e descrición: O Castelo emprázase nun outeiro coroado por un 
afloramento residual de granito, a 1254 m., de altitude, situado no medio 
da serra da Azoreira. 
 
É o castro máis alto e visible de toda a contorna. Agás cara o norte, onde 
se empraza o chamado “Castelo Grande” con máis altitude. O seu dominio 
visual é amplísimo a curta, media e longa distancia, controlando non só as 
chairas e vales da Mezquita senón tamén a comarca das Frieiras dende a 
Gudiña, parte das terras portuguesas de Tras os Montes e as zamoranas de 
Lubián e Hermisende. 
 
A paraxe onde se empraza é unha superficie de erosión da alta montaña, 
con moitos afloramentos de granito en toda a zona.Despoboada 
totalmente e pouco accesible, con solos pobres de pouca potencia e 
ningún río, tan só regatos e mananciais da conca hidrográfica do río Douro. 
 
O topónimo”Castelo Pequeno” responde a un afloramento rochoso 
natural, arredor do cal se constrúe o primeiro recinto ou croa. O castro 
desenrólase pola aba sur deste outeiro rochoso ata as terras baixas, 
conformando unha planta de tendencia ovalada, con tres recintos 
escalonados e adxacentes entre sí, ata acadar as case 10 has de superficie 
transformada, entre recintos habitables e defensas perimetrais. O eixo 
maior, noreste-suroeste, con forte pendente de norte a sur, orienta o 
castro cara o sur, onde se abriría a porta principal, situada na muralla do 
terceiro recinto. 
 
O Castro non conta con boas defensas naturais, agás no sector norte, polo 
que ó seu emprazamento estratéxico e gran extensión, únese un profuso, 
diverso e monumental sistema defensivo. Cada un dos tres recintos está 
achaiado sobre fortes terrapléns e amurallado con muralla pétrea de 
granito, que a pesar da gran depredación de pedra, na parte máis 
inaccesible, a croa, os derrubes acadan unha altura de uns 10 m. No 
terceiro recinto, cara o surleste, a muralla ten 4,30 m., de anchura cun 
modelo construtivo en fiadas horizontais de aparello poligonal recheo de 
cachotería, semellante aos dos grandes castros da comarca limítrofe de 
Monterrei. O sistema de murallas complétase con torreóns defensivos, 
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hoxe é visible un no suroeste da muralla do terceiro recinto, e 
posiblemente outro, un gran torreón de vixilancia independente da 
muralla, situado no cumio do farallón rochoso, dado o gran derrube de 
pedra que alí existe. 
 
O conxunto poboacional dos tres recintos está rodeado perimetralmente 
por un sistema de foxo-parapeto-foxo, moi visible actualmente nas zonas 
norleste e suroeste, onde se poden contar ata tres foxos concéntricos, e 
nalgunha área mais vulnerable catro. A croa e o 2º recinto contan tamén 
con tramos de foxos interiores, o que constata o sistema de construción 
progresiva do poboado. No sector norte as murallas da croa péchanse 
sobre o afloramento rochoso, no que se apoian, quedando un pequeno 
tramo exterior do mesmo sen muralla como parte inaccesible da súa 
defensa. Por fora a croa está rodeada dun profundo foxo seguido dun 
parapeto, e a continuación en todo o abano norte, e mesmo por encima 
deste parapeto, disponse unha extensa área de pedras fincadas.  
 
Esta franxa defensiva ten aproximadamente 100m de longo por 25 de 
ancho, ocupando unha extensión de 2600 m². As pedras fincadas teñen 
forma piramidal con ángulos cortantes; están cravadas de forma vertical 
no chan, sobresaíndo uns 70 cm., do mesmo, con pouca distancia entre 
elas, dificultando o paso tanto a pé como a cabalo. 
 
O sistema de pedras fincadas non é moi común nos castros galegos, só se 
da nalgúns do sur da provincia de Ourense, como no castro de San Millán e 
na zona oriental do Courel. 
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Plano 3 Fotointerpretación da planta realizada pola arqueóloga Nieves Amado, redactora da 

ficha do inventario de xacementos arqueolóxicos en 2010. 

 

 
Plano 4 Proposta feita por Citania arqueoloxía en 2017. A superficie total é de 12.179 ha. 
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 Proposta 2010 Proposta 2017 

Muralla 3 3 

Parapeto 3(NL), 4(W) 1(NL), 2(W) 

Foxo 3(NL), 4(W) 3(NL), 2(W) 

Zona de Pedras Fincadas 1(N) 1(N) 

Entrada/Porta 3 - 

Zona habitable 3 zonas habitables 3 recintos 

Estruturas Domésticas 4(S) - 

 

Tamén figura no catálogo de xacementos arqueolóxicos con número 2.1-
05 e grao de protección integral GII-1, do Plan Xeral de Ordenación Urbana 
de A Mezquita, aprobado provisionalmente o 4 de outubro de 2018 e 
exposto publicamente. 
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6. Memoria dos traballos arqueolóxicos 

6.1 Traballo de campo 

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural autorizou o 20 de decembro de 
2018 a Israel Picón Platas a realización de Sondaxes arqueolóxicas 
valorativas no Castelo Pequeno de Santigoso (A Mezquita, Ourense) como 
unha actividade de conservación e revalorización do patrimonio. 
 

6.1.1 Obxectivos 

Acometemos a apertura e posterior tapado de tres sondaxes valorativas: 2 
de 2x2 metros en posibles zonas habitacionais do castro e 1 de 10x2 
metros situada nun foxo entre unha muralla e un parapeto.  
 
Pretendemos achegarnos, con esta estratexia de mostraxe, aos posibles 
períodos de ocupación e/ou abandono do poboado, coñecer os sistemas 
defensivos e o estudo de materiais mobles que nos aportaran datos de tipo 
cronolóxico, formal, de uso etc.,.  
 
Tamén se recolleron mostras orgánicas en niveis de uso (UE107 e UE 204) e un 
Horizonte A (UE105) para que no futuro se poidan facer estudos antracolóxicos 
e de datación radiocarbónica -como se expuxo no proxecto arqueolóxico- e que 
serán depositados no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense agardando que 
no futuro, a DXPC conte con fondos para sufragalos devanditos estudos. 
 
Por último, realizouse unha pequena actuación de consolidación nun tramo de 
muralla, mediante o desentullado e a súa consolidación posterior co obxectivo 
de realzar a principal estrutura defensiva do castro e difundir os seus valores 
monumentais entre a veciñanza e visitantes. A área de actuación medía 10 x 4 
metros. 
 
Os traballos foron realizados pola equipa planeada entre o 1 e o 15 de 
abril de 2019. 
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Plano 5 Situación final das sondaxes dentro do Castelo Pequeno 

6.1.2 Metodoloxía e sistema de rexistro 

6.1.2.1 Unidades Estratigráficas 

Na presente actuación empregáronse os principios xerais do proceso de 
escavación arqueolóxica manual, así como o sistema de rexistro vinculado ao 
método Harris para a análise dos niveis estratigráficos e as súas relacións. Este 
método é considerado como o estándar no rexistro nas intervencións 
arqueolóxicas.  
 
A base do rexistro estratigráfico foi a unidade estratigráfica (UE), entendendo por 
esta, todo elemento ou resto que poida individualizarse durante o proceso de 
escavación (depósito, corte, estrutura) co fin de garantilo rexistro fotográfico, 
topográfico e escrito. 
 
Cada UE recibiu un número único de identificación de 3 díxitos. Esta numeración 
empezou na UE 101 e está relacionada coa orde de identificación e rexistro da UE 
durante as sondaxes. 
 
Cada UE foi descrita nunha ficha de rexistro na que se detallaron a súas diversas 
características físicas describindo, cando menos, os seguintes conceptos: 
 

• Depósitos: textura, compatación, cor, composición granulométrica, 
inclusións, forma, espesor e tamaño, buzamentos, , observacións.  



 

Citania Arqueoloxía S.L. 19 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO CASTELO 
PEQUENO DE SANTIGOSO (A MEZQUITA -OURENSE) 

• Elementos construtivos: tipo de material, tamaño, técnica 
construtiva/aparello, morteiro/xuntas, forma, dirección das caras, 
deformacións, dimensións, revestimento, observacións.  

• Cortes: Forma en planta, dimensións, profundidade, orientación, 
inclinación, buzamentos, rupturas cóncava e convexa, alteracións, UE de 
recheo; observacións Tamén se documentarán as  

• Interfaces construtivas: resultantes da destrución da estratificación 
preexistente: forma, dimensións, orientación, inclinación, observacións. 

 
As diferentes relacións estratigráficas de cada UE foron especificadas atendendo 
as seguintes relacións como mínimo: cubrir, encher, apoiar, encostar, cortar, unir; 
e valorarase (na medida do posible) a relación temporal que esta relación implica, 
se é anterior, coetáneo ou posterior a UE descrita. 
 
Cada UE quedarán reflectida nun diagrama coñecido como Harris-Matrix que 
posibilita una visión global dos datos arqueolóxicos obtidos.   
 

6.1.2.2 Rexistro de información xeográfica 

Toda a intervención quedou referida ao sistema de referencia de coordenadas 
ETRS89, coa proxección UTM no fuso 29 (código EPSG 25829) a partir das 
seguintes bases topográficas.  
 

BASE1 

X: 664742.562 

Y: 4652174.517 

Z: 1264.148 

BASE2 

X: 664636.379 

Y: 4652214.739 

Z: 1297.257 

BASE3 

X: 664647.060 

Y: 4652246.500 

Z: 1308.342 

AUX1 

X: 664759.746 

Y: 4652191.055 

Z: 1260.298 

 
Ao devandito sistema quedaron referidos: o levantamento topográfico e 
planimétrico das estruturas como as coordenadas de pezas senlleiras, unidades 
estratigráficas, mostras, etc. Esta información será a base para o deseño definitivo 
do debuxo arqueolóxico de cada UE. 
 
A planimetría da intervención arqueolóxica entregarase en formato reproducible 
que non supoña perda de definición ao escalalos (SHP, DXF ou similar) e PDf ou 
similar. 
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A localización e documentación xeral da intervención arqueolóxica recolleuse 
sobre plano a escala 1/1.500 e 1/750-. Para a documentación dos alzados e plantas 
de detalle realizouse unha documentación planimétrica a escala representativa 
de:1:25.  
 
En cada debuxo figura a seguinte información: nome da intervención arqueolóxica, 
xacemento, sondaxe, unidade/s etratigráfica/s, número(s) de UE, cotas, escala e 
autor/a.  
 
 

6.1.2.3 Fotografía e fotogrametría 

A documentación fotográfica servirá de apoio ao anterior. Recolleranse vistas 
xerais da área escavada e vistas de detalle de plantas, perfís, UE., etc. Incluiranse 
en todas elas, elementos que faciliten a lectura visual. 
 
Todas as fotografías xerais e de detalle da intervención serán entregadas en 
formato JPG ou TIFF cunha resolución mínima de 1.800 píxeles. 

 

6.1.3 Sondaxes intervidas 

Os resultados da intervención podémolos considerar como moi interesante xa 
que nos aportaron datos cronolóxicos a través do material cerámico, niveis de 
uso e abandono, estruturas posiblemente habitacionais, derrubes, elementos 
defensivos de grande interese como o tipo de muralla existente e un foxo de 
grandes dimensións etc. 
 
Recolléronse varias mostras para unha posterior datación a través do 
radiocarbono e que foron depositadas no Museo Arqueolóxico Provincial de 
Ourense igual que o resto dos materiais. 

   
6.1.3.1 Sondaxe 1 

UE101. Horizonte edáfico 0 (capa vexetal) que se estendía por toda planta 
cunha potencia media que varía entre os 8 a 12 cm. Sen interese arqueolóxico 
algún. 
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Imaxe 1 Para replantala S1, tivemos que facer un traballo de roza e tala. Na primeira foto 

pódese ver o estado no que se atopaba o castro para esta zona. Na foto inferior apreciase a 

sondaxe replanteada. 
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UE102. Nivel de sedimentación natural de cor marrón con gravas de pequeno 
tamaño e compatación media. Esta deposición produciuse posiblemente  por 
factores como a gravidade (existe unha forte pendente) así como polas fortes 
chuvias e ventos que afectan ao castro. Estendíase por toda planta cunha 
potencia de uns 0,25m. 
 

 

Imaxe 2 Sedimentación natural localizada na parte leste da S1. 

 
UE103. Derrubo da muralla composto por cachotes de xisto de mediano tamaño 
(entre 10 e 20 cm), de formas irregulares e dispostos de igual maneira que  
pendente do terreo. Amosa unhas dimensións de: lonxitude 3,90 m (L-W) x 2 m 
(N-S) e unha altura de uns 0,50 m. 
 
UE104. Nivel de escorrenta que amosaba abundantes gravas de tamaño grande 
na parte central da sondaxe (baixo a UE102 e sobre a UE105). 
 
UE105. Depósito moi orgánico (Horizonte A) negro con algo de pedriñas 
meteorizadas. Estendíase por toda planta e cinguíndose completamente ao 
rebaixe existente do foxo. Recolleuse a MO01 pola abundancia de carbóns. 
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Imaxe 3 Perfil Lesta da Sondaxe 1 onde se pode ver a UE105 

 
UE106. Depósito composto por bloques de xisto de máis de 40 cm, de formas 
irregulares. situado na parte máis profunda do foxo e tamén presenta pedras de 
menor tamaño (entre 5-10 cm) envolta en terra orgánica. Foi retirado en parte, 
deixando as pedras que se meten nos perfís Norte, Sur e Leste da parte Oeste da 
sondaxe. Interpretámolo como o primeiro nivel de espolio caído sobre o foxo. 
Estamos ante o derrube principal da muralla, 
 
UE107. Solo de ocupación formado por terra moi orgánica e compactada con 
carbóns. Disponse enriba do foxo con buzamento cara o leste. Apoiase no foxo e 
recolleuse unha cerámica de sección redondeada e labio aplanado (CP-19-001) e 
a mostra MO02. 
 

  

Imaxe 4 Proceso de recollida da mostra para un posterior estudo radiocarbónico. Na foto da 

dereita vese o solo baixo o derrube UE106 e sobre o corte do foxo. 

 
UE108. Interface xerada entre o derradeiro derrubo da muralla e a posterior 
sedimentación natural do terreo. 
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UE109. Interface sobre a que se apoia o derradeiro derrubo localizado na 
sondaxe e sobre o Horizonte A (UE105). 
 
UE110. Interface de destrución dos perpiaños da muralla situada entre o 
primeiro derrubo da muralla (UE106) e o Horizonte A. 
 
UE111. Interface xerada entre o primeiro derrubo da muralla e o Horizonte A. 
 
UE112. Corte gradual de paredes verticais angulosas e base redondeada feito 
para rebaixalo horizonte edáfico C xerando un impresiónate foxo que se sitúa 
entre un parapeto e a muralla. 

 

 

Imaxe 5 Na foto da esquerda vese o foxo na parte leste da sondaxe. Na foto da dereita, 

mostrase a caída gradual pero considerable deste sistema defensivo. 

 
A sondaxe 1 foi totalmente tapada coas terras retiradas previamente, como se 
pode comprobar nas seguintes imaxes. Tamén se lle colocou unha capa de rafia 
sintética na parte inferior do corte do foxo.   
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Imaxe 6 Colocación de rafia e tapado final da sondaxe 1. 

 
6.1.3.2 Sondaxe 2 

A estratigrafía da sondaxe 2 é simple e, debido a súa pouca profundidade, 
encóntrase bastante alterada polos traballos agrarios. Primeiramente aparece 
unha capa superficial Horizonte 0 (UE201) de terra solta de cor negro, con moita 
materia orgánica e algunha pedra de tamaño grande. Presenta unha potencia de 
uns 0,10 m.  
 
UE202. Componse de terra húmica con moitas pedras de pequeno tamaño. De 
cor negra e cunha potencia de uns 0,10/0,15 m. Estendíase por toda planta 
(horizonte edáfico A contemporáneo).  
 
UE203. Alicerces do muro de contención de cachotes de xisto de diferentes 
mediadas (entre 20 e 40 cm), de formas irregulares e dispostos sen especial 
coidado e sen argamasa. Localízase na esquina noroeste da sondaxe e está 
cimentada sobre o substrato. 

 

  

Imaxe 7 Alicerces da estrutura (esquerda). Murete situado a 2,5 m da sondaxe 2. 
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UE204. Nivel que se corresponde cun momento de deposición de materiais (ou 
nivel de uso). Presenta unha textura Areosa-limosa e unha cor marrón clara que 
se asenta sobre un nivel natural de terras amarelentas (horizonte C edáfico). 
 
Foi cortado pola gabia de cimentación do muro do socalco e recolleuse 20 
fragmentos cerámicos;  3 fragmentos de bordo apuntado correspóndense á Fase 
Media e 17 da época Galaico-Romana sen atribucións oleiras claras e onde 
destaca unha fusaiola cónica. Tamén se recolleu a mostra orgánica (MO03). 
 

  

Imaxe 8 Proceso de escavación (esquerda) e momento final previo ao rexistro da UE204. 

 
UE205. Interface de destrución da estrutura UE203 
 
UE206. Corte gradual realizado para a instalación da estrutura UE203. 
 
UE207. Recheo do corte UE 206 para instalar o murete (UE203). Depósito 
orgánico de textura limosa e arxilosa e cor negra. Non aportou materiais. 
 
Na sondaxe colocamos xeotéxtil e posteriormente foi tapada co material 
retirado previamente.  
 

  

Imaxe 9 Colocación de xeotéxtil e tapado posterior da sondaxe 2. 
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6.1.3.3 Sondaxe 3 

A área onde se planeou a sondaxe, ardera recentemente e puidemos comprobar 
que as inclemencias do tempo lavaban o terreo, axudado pola inclinación 
existente nesta posible zona habitacional do castro. 
 
Identificáronse os seguintes niveis estratigráficos, esencialmente de carácter 
edafolóxico. 
 
UE301. Capa vexetal sen interese arqueolóxico. 

 

Imaxe 10 Replanteo da sondaxe. Aínda se poden observalos restos do incendio. 

 
UE302. Depósito negro limoso con raíces e unha potencia de uns 0,12/0,15 m. 
(horizonte edáfico A contemporáneo). Recolleuse algunha cerámica castrexa. 
 
UE303. Nivel de limos e arxilas edaficado -baixo o nivel de terra húmica- e con 
escaso compoñente detrítico. Unidade definida como un Horizonte edáfico B 
sen interese arqueolóxico apoiado no horizonte C edáfico.  
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Imaxe 11 Vista final da planta co substrato á vista e posterior colocación de xeotéxtil e 

tapado da sondaxe 3. 

 
 

6.1.3.4 Sondaxe 4 

Durante o transcurso da actuación arqueolóxica realizada no Castelo Pequeno de 
Santigoso (A Mezquita. Ourense), efectuouse a apertura dunhas sondaxes, 
aportando en concreto unha delas, restos estruturais. Estes restos foron 
rexistrados cos códigos UE404, que se corresponde cun treito dunha das murallas 
do sistema defensivo do recinto, e a UE406, asignada aos restos dunha estrutura 
que se lle acaroa polo seu lenzo exterior. 
 
O treito de muralla exhumado (UE404) estaba cuberto por un voluminoso derrubo 
(UE401) que ocultaba case na súa totalidade a fábrica do seu alzado e planta. Este 
nivel de derrubo caracterizábase por estar exclusivamente formado por 
cachotería, cunha total ausencia de sedimento. Durante a actuación procedeuse á 
retirada da totalidade desta fase de derrubo polo alzado da cara externa da 
muralla, non obstante este desentullo non se completou na súa totalidade na 
planta e alzado interior.  
 
Unha vez retirado o derrubo da cara externa, púidose observar que a muralla está 
confeccionada mediante a técnica de pedra seca, con cachotes de xisto de forma 
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plana e de tamaño medio, combinado en menor proporción con algún cachote de 
granito. Esta técnica construtiva prescinde do emprego de argamasas e/ou 
morteiros para a fixación da fábrica, empregando no seu lugar para a fixación do 
aparello, pequenas pezas de pedra ou ripios. 
 

 
Imaxe 12 Vista de detalle do alzado da cara externa da muralla e das súas características 

construtivas. O círculo vermello sinala a liña de ruptura existente na parte central do lenzo, 

afectando ás fiadas da cabeceira. 

 

A muralla conserva unha maior cota pola súa cara interna, feito que se explica pola 
pronunciada pendente existente aos pés do lenzo exterior, que se eleva contigua a 
un dos profundos foxos onde se formulou outra das sondaxes da presente 
actuación. En xeral o lenzo exhumado posúe un bo estado de conservación, xa que 
non se documentan desplomes ou lagoas que poidan levar a pensar nun potencial 
colapso estrutural. Tan só cabe destacar a existencia dunha liña de ruptura na 
parte central da cabeceira (UE403), que tan só afecta a unha zona moi acoutada 
das fiadas superiores.  
 
A presenza desta fractura pode vir motivada polo desprendemento dos ripios que 
dan estabilidade ao conxunto da fábrica, fenómeno xeneralizado nos procesos de 
deterioro deste tipo de construcións de pedra seca. Esta forma de erosión 
acostuma a ter a súa orixe na acción mecánica da vexetación e os movementos de 
fábrica. Ante a ausencia de vexetación neste caso en concreto, entendemos que 
este deterioro poder achacarse maiormente aos movementos de fábrica xerados 
pola acción de arrastre das sucesivas coladas de entullo froito do paulatino colapso 
da estrutura, e ao peso exercido por estes derrubes. 
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A estrutura que apareceu acaroada ao lenzo externo da muralla (UE405), foi 
exhumada parcialmente, quedando ao descuberto apenas dúas fiadas mal 
conservadas na zona de contacto coa muralla. Estaba cuberta por un derrubo 
causado polo espolio da muralla UE 402, formado por terra areosa de cor cincenta, 
con moita pedra fragmentada de granito.  
 
A cabeceira desta estrutura prolóngase cara o foxo, pero non foi completada a súa 
escavación ao estar selada polo seguinte nivel de derrubo UE406. Debido a isto é 
moi difícil avaliar o seu estado de conservación ou as súas características 
construtivas, podendo tan só concluír que semella tratarse dun muro realizado a 
dúas caras. 
 

 

Imaxe 13 Vista en planta dos restos exhumados do muro UE405 

Atendendo a avaliación realizada no transcurso da actuación no que respecta ao 
estado de conservación dos restos estruturais, ás condicións nas que estes foron 
atopados e ás súas características construtivas, formulouse un tapado baixo uns 
criterios nos que prevaleceu a salvagarda da potencialidade arqueolóxica das 
estruturas.  
 
Aplicando unha escala de riscos de deterioro en base a estes criterios, a estrutura 
mais vulnerable era o muro UE405, xa que pola súa disposición a ras de chan, era 
susceptible de sufrir maiores danos de tipo irreversibles. No que respecta ao treito 
de muralla escavado, este presenta un baixo risco de deterioro, xa que a súa 
exhumación non supuxo unha modificación significativa nas súas condicións 
primixenias de conservación. Debido a isto prescindiuse de realizar o seu tapado 
por innecesario dende o punto de vista da conservación, xa que a mellora nas súas 
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condicións de preservación optimizáronse ao eliminar parte do derrubo que a 
cubría, ao restar peso sobre a súa cabeceira. 
 
O tapado da estrutura UE405 realizouse tras previamente colocar sobre ela unha 
lámina de xeotéxtil. Para o tapado empregouse pedra extraída do desentullo do 
derrubo, descartándose realizar este recheo con sedimentos principalmente por 
tres motivos: 
 

• O recheo con sedimentos nesta zona de forte pendente era mais 

susceptible de sufrir procesos erosivos por acción do lavado, en 

contraposición cos recheos de entullo. 

• O recheo realizado con entullo melloraba a protección dos restos de 

calquera acción de tipo antrópica (actos vandálicos, furtivismo...), xa que 

a zona mimetízase co nivel de derrubo existente a ámbolos dous lados da 

sondaxe aberta. 

• O entullo aportado para tapala sondaxe, axuda a reproducir as 

condicións orixinais previas á escavación do lenzo da cara exterior, e 

deste xeito contribúe a súa estabilización. 

 

  

Imaxe 14 Imaxe da esquerda: Detalle do xeotéxtil sobre o muro UE045 previamente ao 

tapado da sondaxe . Vista da dereita: Imaxe da sondaxe unha vez completado o seu tapado 

con pedras 
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Imaxe 15 Vista de detalle do tapado da sondaxe con pedras, dende o foxo 

6.1.4 Equipa humana 

A intervención foi realizada pola seguinte equipa durante 11 días laborais: 
 

• 1 Director Arqueólogo:  
 Israel Picón Platas 
 

• 2 Técnicos Arqueólogos:  
 Eduardo Velázquez Turnes  
 María Méndez Martínez 
 

• 1 Técnica Especialista Restauradora:  
 Begoña Albertos Figueroa  
 

• 3 Auxiliares de Arqueoloxía:  
 Óscar Arias Álvarez 
 Xurxo Constela Doce 
 Miguel Ángel. Losada García 
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6.1.5 Medios técnicos 

Os medios materiais empregados para desenvolvela intervención arqueolóxica 
foron:  

• Cámara fotográfica dixital Sony α700. 

• Estación total Leica TC 805. 

• Referencias métricas (xalóns, escalas, etc.).  

• Fichas de rexistro. 

• Software para procesamento de datos, tratamento fotográfico.  

• Software de SIX e en formato reproducible que non supoña perda de 
definición ao escalalos (SHP, DXF ou similar). 

• Software para xestión de bases de datos. 

• Ferramentas para escavación arqueolóxica e consolidación. 

• Material funxible para recollida de materiais e mostras (bolsas, 
etiquetado, caixas de transporte, etc.).  

• Material de debuxo arqueolóxico.  

 
 

6.2 Traballo de gabinete 

6.2.1 Memoria técnica 

Redacción da Memoria Técnica: o documento final que recolle toda a 
documentación obtida na intervención, conforme ao establecido no 
Decreto Regulador da Actividade Arqueolóxica en Galicia 199/97. 
 

6.2.2 Estudo de materiais 

Toda a información tirada atópase no Anexo V da presente memoria. Citania 
Arqueoloxía encargo un estudo de materiais ao Grupo de Estudos para Prehistoria 
do Noroeste Ibérico – Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) da 
Universidade de Santiago de Compostela (USC). O estudo foi realizado pola Dra. 
Cristina Seoane e cuxa responsable científica é a Profesora Rey Castiñeira.    
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6.3 Incorporación de novo petróglifo ao Inventario de Xacementos 

Arqueolóxicos 

Durante o traballo de campo localizamos un petróglifo inédito - Petróglifo 
de Castelo Pequeno -, que será incorporado no Inventario de Xacementos 
Arqueolóxicos da Xunta de Galiza con código GA32048033. (véxase anexo 
VI) 
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7. Síntese da actuación 

Encabezamento 
- Código do expediente 
 ED 102A 2018/763-0 
 
- Título do proxecto 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO CASTELO PEQUENO DE 
SANTIGOSO (A MEZQUITA -OURENSE). 
 

- Autor 
 Israel Picón Platas 
 
Os obxectivos que se perseguían con esta primeira intervención de sondaxes 
realizada no Castelo Pequeno de Santigoso eran: 
• Localización de solos de ocupación e/ou abandono do xacemento. 
• Rexistro e identificación da cultura material e recollida de mostras 
orgánicas para futuros estudos antracolóxicos e de radiocarbono. 
• Coñecer e revisalo estado de conservación das estruturas atopadas e 
establecer unha diagnose das mesmas. 
 
O día 1 de abril fíxose un replanteo das sondaxes arqueolóxicas e unha 
materialización de bases para o móstreo de puntos, mediante sistemas de 
posicionamento por Satélite GNSS. Toda a intervención quedou rexistrada no 
sistema de coordenadas ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
coa proxección UTM no fuso 29 (código EPSG 25829). 
 
A continuación, realizouse un rozado manual das zonas onde se ia a escavar. A 
zona onde se propuxo a sondaxe 1 tiña moita xesta e unha vez retirada, 
comprendemos que era prudente modificar parcialmente a súa situación respecto 
ao proxectado para intervir en mais elementos defensivos do castro. Nos traballos 
de prospección de 2017, interpretamos como muralla un parapeto (escavado 
parcialmente en 2019) que se atopa fora da muralla. 
 
Nesta sondaxe de 9x2 m documentouse un dos foxos artificiais do castro,en 
combinación co parapeto . O foxo fíxose rebaixado considerablemente o horizonte 
edáfico C de xeito gradual con paredes verticais angulosas  ata acadar un desnivel 
máximo na base redondeada de 2,45 m nunha distancia de 6 m.  
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Imaxe 16 Foxo localizado na S1. 

 
Tamén se documentou un nivel de ocupación formado por terra moi orgánica e 
compactada con carbóns. Disponse enriba do foxo con buzamento cara o 
leste(UE107). Neste nivel, localizouse un bordo recto da I Idade do Ferro. 
 
As fortes pendentes do terreo obrigáronnos a deixar, por motivos de seguridade, 
unha testemuña que permitiu a circulación do equipo e a evacuación da intensa 
neve e auga caídas durante a campaña. Xeráronse 2 perfís máis que foron 
documentados. 
 
Na sondaxe 2 documentouse un nivel de ocupación (UE204) asentado sobre un 
nivel natural de terras amarelentas (horizonte C edáfico). Nel, recolleuse  un galbo 
liso do Ferro I; un bordo facetado da II Idade do Ferro e un galbo inciso e 
estampado e un fondo plano con rebordo perimetral e unha fusaiola cónica, todos 
eles, do Cambio de Era.  
 
A sondaxe 3 non aportou ningunha información arqueolóxica salientable agás un 
bordo amendoado un galbo liso da II Idade do Ferro pero descontextualizados 
(UE302). 
 
Por último traballouse sobre un treito de muralla (UE404) que se atopaba cuberto 
por un voluminoso derrubo (UE401) que ocultaba case na súa totalidade do 
alzado e planta. Neste nivel, apareceu un fragmento de muíño circular e unha 
escoura.   
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A devandita muralla está confeccionada mediante a técnica de pedra seca, con 
cachotes de xisto de forma plana e de tamaño medio, combinado en menor 
proporción con algún cachote de granito. Esta técnica construtiva prescinde do 
emprego de argamasas e/ou morteiros para a fixación da fábrica, empregando no 
seu lugar para a fixación do aparello, pequenas pezas de pedra ou ripios. 
 
Despois de retirar varios derrubes, localizamos unha nova estrutura, que apareceu 
acaroada ao lenzo externo da muralla (UE405). A cabeceira desta estrutura 
prolóngase cara o foxo, pero non foi completada a súa escavación ao estar selada 
polo seguinte nivel de derrubo UE406. Descoñecemos a súa funcionalidade. 
 

 

 

Imaxe 17 Muro e estrutura encostada 
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O día 12 de abril, localizouse un petróglifo dentro das murallas do Castelo 
Pequeno. Procedemos á elaboración dunha ficha con clave de identificación 
GA32048033 e cuxo nome é Petróglifo do Castelo Pequeno. 
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9. Planimetrías 

 

1. Vista xeral do xacemento e localización no concello de A 

Mezquita. E/1:1.500 

 

2. Plano xeral dos espazos do Castelo Pequeno de Santigoso. 

1:1.500 

  

3. Localización das sondaxes e consolidación no contexto do 

xacemento.E/1:750 

 

4. Planta Sondaxe 1. E/1:25 

 

5. Perfís Sondaxe 1, tramo Leste. E/1:25 

 

6. Perfís Sondaxe 1, tramo Oeste. E/1:25 

 

7. Planta e perfís Sondaxe 2. E/1:25 

 

8. Planta e perfís Sondaxe 3. E/1:25 

 

9. Planta UE405 e alzado leste UE404. E/1:20 

 

10. Localización das mostras tomadas durante as sondaxes. E/1:250 

 

11. Plan Xeral de Ordenación Municipal Concello de A Mezquita. 

Castelo Pequeno. GA 32048011. E/1:5.000 
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ANEXO II MATRIX-HARRIS 
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ANEXO III ACTA DE DEPÓSITOS DE MATERIAIS 
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ANEXO IV INVENTARIO DE MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS 
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ANEXO V ESTUDO DE MATERIAIS 
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ANEXO VI FICHA DO PETRÓGLIFO DE CASTELO PEQUENO 
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ANEXO VII LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – PROXECTO DE 
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