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INTRODUCI  N E   BXECTIV  S

A Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega organiza, co 
patrocinio do Inst i tuto de Estudos do Terri torio da Consellería de Medio 
Ambiente, Terri torio e Vivenda, o workshop internacional “Parque 
arqueolóxico do Castro de Elviña” no marco das súas act ividades co 
obxectivo de promover o estudo, a invest igación, a formación, a difusión 
e o intercambio de coñecementos, e a sensibi l ización e concienciación 
da sociedade en materia de paisaxe. 

O obxectivo do Workshop “Parque Arqueolóxico do Castro de Elviña”, 
que terá lugar na Fundación Juana de Vega do 12 ao 16 de novembro de 
2018, supón o estudo integral  do Castro de Elviña e da súa contorna co 
f in de analizar o seu estado actual desde unha óptica múlt iple, e facer 
unha diagnose xeral  incluíndo a súa evolución terr i torial  e produtiva, e 
a súa conectividade cos asentamentos próximos e coa cidade da Coruña. 
A elección do Castro de Elviña para este traballo vén determinado pola 
importancia que representa na historia da cidade e o seu ámbito 
terr i torial ,  sobradamente avalado polos numerosos e importantes 
descubrimentos atopados nas escavacións nel real izadas. 

Unha vez establecida a diagnose do Castro de Elviña e a súa contorna, 
preténdense desenvolver dist intas propostas encamiñadas á súa mellora 
integral  e ao deseño dun parque arqueolóxico, co f in de potenciar o seu 
valor patrimonial e paisaxíst ico e a necesidade da súa integración no 
terr i torio como ben cultural fundamental á hora de entender e divulgar 
os valores históricos e a r iqueza da área da Coruña, sen esquecer ás 
persoas que habitan na súa contorna próxima, así  como a súa 
conectividade coa cidade da Coruña.

Para iso, contarase con expertos de diferentes campos técnico-cientí f ico, 
que inclúen a arqueoloxía, a historia, o paleoambiente, a enxeñería, a 
arquitectura da paisaxe, a arquitectura, a botánica e a socioloxía que 
expoñerán e guiarán aos part ic ipantes en aspectos tan variados como a 
historia do lugar e a súa evolución, a proposta dun plan director,  as 
escavacións realizadas e a realizar,  así  como os seus valores ambientais 
e a súa potencial idade cultural,  económica, social  e paisaxíst ica.



A QUEN ESTÁ DIRIXID  ?

PARTICIPANTES

Para o desenvolvemento do workshop contarase con D. Luís Ribeiro, da 
Universidade de Lisboa, Doutor en Arquitectura da Paisaxe pola 
Universidade de Amherst e experto internacional en proxectos de 
paisaxe, que dir ix irá o tal ler e organizará os traballos a desenvolver.

Part ic iparán os expertos Gianfranco Gazzett i ,  l icenciado en l i teratura 
antiga e especial ista en arqueoloxía pola Universidade de "A Sapienza" 
de Roma, colaborador co servizo didáct ico da Comune dei Roma e da 
Soprintendenza Archeologica de Roma e da Etruria Meridionale; Paula 
Ballesteros-Arias, arqueóloga, técnica de invest igación do Incipit  -CSIC; 
Mati lde González Méndez, arqueóloga experta en Comunicación e 
Revalorización do Patr imonio; Fidel Méndez Fernández, arqueólogo, 
director das escavacións do Castro de Elviña; Manuela Costa Casais,  
xeógrafa do Departamento de Xeografía Fís ica da USC; Inmaculada 
Romero Buján do Departamento de Botánica da USC e ambiental ista; 
Puri f icación Soto Arias, arqueóloga, e Nuria Freire González, arquitecta 
e máster en Arquitectura da Paisaxe.

O workshop estará coordinado polo Dr. Agrónomo e Dr. en Arquitectura 
da Paisaxe Pedro Calaza Mart ínez.

Este seminario, organizado pola Escola Galega da Paisaxe da Fundación 
Juana de Vega e o Inst i tuto de Estudos do Terri torio, está dir ix ido a todas 
as persoas interesadas na protección e xest ión da paisaxe e o 
medioambiente na procura dun futuro sost ible para o noso patr imonio 
cultural,  dentro da aplicación e desenvolvemento da Estratexia da 
Infraestrutura Verde da área da Coruña. 

LUGAR DE CELEBRACI  N
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MATRÍCULA

100 Euros .

Inclúe: material docente, desprazamento dende a Fundación ao ámbito 
de actuación, coffee break e xantares de luns a xoves.

PREINSCRICIÓN

Para formalizar a matrícula, as persoas que estean interesadas deberán 
cubrir o formulario de matrícula online que aparece en 
www.juanadevega.org ,  achegando un CV cunha extensión máxima dun 
fol io.

Data límite de inscricións:  5 de novembro de 2018.

Condicións de matrícula: A Fundación Juana de Vega enviará e-mail  
coa confirmación de admisión no curso, unha vez confirmada a praza, 
coas indicacións para o pago da matrícula antes do 11 de novembro.
Máis información en info@juanadevega.org  ou no teléfono 981.654.637 .

O diploma acreditat ivo so se expedirá cando a asistencia sexa igual ou 
superior ao 85% do tempo.

   CASTR   DE ELVIÑA

DIPL  MA E REC  ÑECEMENT

O Castro de Elviña é un poboado protohistórico que est ivo habitado 
entre o século I I I  a.C. e o século IV d.C. Con máis de catro hectáreas, é 
un dos máis grandes da Galiza setentr ional.

O recinto consta de tres espazos amurallados: a Croa, zona máis 
elevada, que se atopa rodeada dunha muralla de uns 4 ou 5 metros de 
altura onde se conteñen as pequenas construcións, e as terrazas 
inferiores, que amosan murallas de menores dimensións e edif icacións 
diversas, como o singular pozo-alxibe.

Nas escavacións arqueolóxicas sacáronse á luz materiais e obxectos que 
se exhiben no Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón. 
Entre eles destaca o conxunto de pezas áureas coñecido como o “Tesouro 
de Elviña”. O castro está declarado Ben de Interese Cultural (BIC).

Máis información en: www.coruna.gal/castroelv ina/es

O importe da matrícula é de 
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PR  GRAMA

LUNS 12 DE N  VEMBR   DE 2018 MARTES 13 DE N  VEMBR   DE 2018

MÉRC  RES E X  VES 14 E 15 DE N  VEMBR   DE 2018

10:00 h.  Recepción de part ic ipantes

10:30 h.
Dª Ángeles Vázquez Mejuto.  Consel leira de Medio Ambiente, terr i torio e vivenda
Dª Isabel Aguirre.  Directora da Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega

11:30 h. Coffee break

12:00 h.   Metodologias de abordagem a locais e s í t ios de valor histórico 
e cultural:  a recuperação de 3 jardins históricos em Portugal (Jardim de 
Sant ’Ana e Mata do Dr Fraga, nos Açores, e Quinta da Flamenga na Área 
Metropoli tana de Lisboa).
Dr. Luis Ribeiro.  Arquitecto da Paisaxe. Universidade de Lisboa.

13:00 h.  La tecnica edi l iz ia romana nelle proivincie, ceramica romana 
d'età repubblicana,ceramica romana d'età imperiale.
Dr. Gianfranco Gazzetti.  L icenciado en Lettere Antiche e en Perfezionamento en 
Archeologia por la Universi tà de "La Sapienza" de Roma.

14:00 h. Xantar

16:00 h.  O Plan director do Castro de Elviña do ano 2000. 
Dra. Matilde González Méndez.  Arqueóloga especial ista en comunicación e 
revalorización do patr imonio.

17:00 h.  A paisaxe agraria de Elviña. 
Dª Paula Ballesteros- Arias.  Técnica de invest igación. Incipit- CSIC

18:00 h.  Excavando o Castro de Elviña. Resultados e conclusións
D. Fidel Méndez Fernández.  Arqueólogo profesional.  Director das escavacións do Castro 
de Elviña.

19.00 h.  A reconstrución paleoambiental en contextos arqueolóxicos. A 
aportación destes estudos.
Dra. Manuela Costa Casais.  Universidade de Santiago de Compostela.

9.00 h.  Vis i ta de Campo ao Castro de Elviña acompañados por Fidel 
Méndez. Arqueólogo director das escavacións do Castro de Elviña.

12:00 h.  A paisaxe das lendas nos castros. Proxectar co patr imonio 
inmaterial
Dª Nuria Freire González.  Arquitecta. Arquitecta da paisaxe

12:45 h.  El  estrato vegetal en el paisaje del Castro de Elviña.
Dra. María Inmaculada Romero Buján.  Universidade de Santiago de Compostela

13:15 h.  Camiño municipal de Feáns ao Castro de Elviña.
Dª Purificación Soto Arias.  Arqueóloga

14:00 h. Xantar

16 a 18 h.  Traballo por grupos.

18:30 a 20 h.  Conferencia Gianfranco Gazzett i .  Aberta ao público xeral.

De 9 a 2 e de 16 a 20 h .  Traballo en grupo

VENRES 16 DE N  VEMBR   DE 2018

9.00 h.  Presentación de propostas por parte dos grupos.

12.00 h.  O Projecto de arquitectura paisagista em locais de elevado 
valor ambiental e sensibi l idade paisagíst ica. O Parque do Barrocal em 
Castelo Branco, Portugal.
D. Luis Ribeiro.  Dr. Arquitecto del Paisaje. Universidad de Lisboa.

13:30 h.  Clausura 

 Inauguración
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P  ROFESORADO

Dr. LUIS RIBEIR

medal, 2016. Profesional de referencia nas conferencias de “The Fábos Conference on 
Landscape and Greenway planning”, en Portugal traballou na Rede de Corredores verdes 
de Lisboa e desenvolveu a Rede Ecolóxica Nacional no Centro de Estudos de Arquitectura 
e paisaxe do Prof.  Caldeira Cabral,  do cal é cofundador.

Arquitecto da paisaxe, doutor pola Universidade de Amersht 
(Boston) coa tese: A paisaxe cul tural  e a s ingular idade do lugar:  
unha rede de patr imonio de v ías verdes para a conservación da 
paisaxe da área Metropol i tana de L isboa  (1997), e profesor no 
Inst i tuto Superior de Agronomía da Universidade Técnica de 
Lisboa onde imparte teoría da planif icación e do deseño. Tamén 
é CEO na empresa TOPIARIS (1988) coordinando proxectos a 
gran escala en diferentes contextos xeográficos. Entre istos 
destaca o “Parque l ineas Tagus” con numerosos premios 
internacionais: ARCHMARATHON 2016 Landscape Award, WAN 
award Landscape 2016, American Architecture Prize - Bronze

Coruña e redactor do manual de xest ión de infraestrutura verde da FEMP.
Publicou numerosos art igos e imparte conferencias internacionais e nacionais que abordan 
a planif icación urbana, os s istemas urbanos sustentables e a arquitectura da paisaxe. Entre 
os seus l ibros destacan: “Evaluación de r iesgo de arbolado: pr incipios,  indicadores y 
métodos”, 2012, galardoado co Premio Nacional Juan Jul io, xunto coa Dra. Isabel Iglesias; 
“El r iesgo de arbolado urbano: contexto, concepto y evaluación” (2016) e “ Infraestructura 
verde. S is tema natural  de salud”, 2017, co que obtivo o 46 Premio Nacional de Libro agrario 
de San Miguel.  Outros premios inclúen Premio nacional Juan Jul io ao mellor traballo de 
invest igación, ano 2017 e premios revista PARJAP de art igos técnicos 2015 e 2018.
É membro do Grupo de traballo WG7 da FAO, do Grupo de estudos do terr i torio da UDC e 
coordinador nacional da Comisión de arborado urbano e Norma Granada da AEPJP.

Doutor Enxeñeiro Agrónomo pola USC e Doutor Arquitecto da 
Paisaxe pola Universidade de Lisboa. Membro do Comité de 
Expertos da Escola galega da paisaxe da Fundación Juana de 
Vega. Decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de 
Galicia e Secretario do Consel lo Galego de Enxeñerías. 
Desenvolve o seu labor profesional no sector privado como 
consultor,  especif icamente na planif icación, deseño, proxecto e 
xest ión da paisaxe, áreas verdes e espazos públicos.
Complementa a súa act ividade como invest igador e profesor de 
arquitectura da paisaxe e proxectos. É tamén membro do equipo 
redactor da estratexia de infraestrutura verde da área da

Dr. PEDR   CALAZA MARTÍNEZ

Dr. GIANFRANC   GAZZETTI

É autor de numerosas publicacións dende 1976 ata a actualidade, as máis recentes entorno 
a área arqueolóxica de Lucus Feroniae en 2016.

Licenciado en Li teratura Antigua pola Universidade "La 
Sapienza" de Roma e doutor l icenciado en Topografía de Roma e 
da antiga I tal ia  baixo a supervis ión do Prof.  F.  Castagnoli .  

Foi encargado e colaborador da superintendencia arqueolóxica 
de numerosas escavacións, así  como proxectos museíst icos desde 
1976, destacando a área arqueolóxica de Lucus Feroniae  e o 
museo do patr imonio arqueolóxico de Etrur ia meridionale .   

Arqueolóxico Romano (ONLUS) e Director Nacional dos Grupos 
arqueolóxicos de I tal ia desde 2013.

08

Especial ista en arqueoloxía pola Universidade “La Sapienza”.

Gianfranco Gazzeti  é Director Técnico e Presidente do Grupo
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Dª. PAULA BALLESTER  S -ARIAS

Etnoarqueoloxía da paisaxe agraria galega. O f in é o de indagar nese si lencio que hai 
sobre a orixe altomedieval desta paisaxe, recoñecendo os procesos formación que se deron 
ao longo do tempo, ata a actualidade. Part ic ipou en varios proxectos de I+D f inanciados 
por convocatorias públicas entre os que destaca: “Procesos de Patr imonial ización no Camiño 
de Sant iago de Compostela a Fisterra-Muxía” ou “Procesos de cambio e formación na paisaxe 
cul tural  do Parque Nacional das I l las A t lánt icas de Gal ic ia”. Part ic ipou en 43 proxectos 
arqueolóxicos e ten cerca de 40 publicacións, individuais e colect ivas, entre l ibros, 
capítulos de l ibros e art igos tanto de ámbito nacional como internacional.

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade 
Complutense de Madrid coa especial idade en Antropoloxía de 
América. Na actualidade traballa como técnica de invest igación 
no Incipit  ( Inst i tuto de Ciencias do Patr imonio),  do CSIC para o 
proxecto “Metodoloxías part ic ipat ivas para un inventar io de 
Patr imonio inmater ial”, pertencente ao programa EP - INTERREG 
V A España Portugal (POCTEP) “Patr imonio Cultural da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal: valoración e innovación. 
GEOARPAD”.
As súas áreas de especial ización son a Arqueoloxía da Paisaxe 
(estudo arqueolóxico da construción social da paisaxe) e a 

Dra. MATILDE G  NZÁLEZ MÉNDEZ

de sit ios para a vis i ta, elaboración de material de difusión, etc.  ,  (entre eles o deseño e 
execución da Recuperación e valor ización do Castro de Vigo ,  a proxección da Área 
Arqueolóxica dos petrógl i fos de Tourón  e do Centro de v is i tantes da v i l la romana de Toral la . )  
Combina esta labor coa docencia en cursos de especial ización e másteres.
Membro de HERITY Internacional ,  ONG para a aval iación da cal idade na xest ión de 
monumentos abertos ao público, entre 1998 e 2013, sendo avaliadora de diferentes 
t ipoloxías de si t ios (museos, parques arqueolóxicos, igrexas …) en I tal ia e España. É tamén 
autora de diversas publicacións sobre xest ión e revalorización e cal idade do patr imonio.
  

Arqueóloga e Doutora en Xeografía e Historia pola universidade 
de Santiago de Compostela. Posgrao en Xest ión do Patr imonio 
pola Escola Europea del Patr imonio.
Entre 1991 e 2000, membro do Grupo de Invest igación en 
Arqueoloxía da Paisaxe ( Inst i tuto de Invest igacións Tecnolóxicas da 
USC) ,  onde traballou no estudo do neolí t ico en Galiza, 
aval iación de impacto arqueolóxico e revalorización do 
patr imonio. Nesta últ ima l iña se enmarca a coordinación da 
Redacción do Plan director do Castro De Elv iña .  Desde 2001 
profesional l ibre dedicada, fundamentalmente, á revalorización 
do patr imonio cultural:  proxectos e execucións de adecuacións  

pola USC. Entre 1991 e 1999 part ic ipa na creación do Laboratorio de Arqueoloxía e 
Formas Culturais da USC, onde dir ixe numerosos proxectos de intervención arqueolóxica, 
tanto no campo da prospección, control e seguimento, como no da escavación do Oleoduto 
e das Autovías galegas, ou a coordinación do equipo de Actuacións Especiais nos 
numerosos xacementos intervidos durante estas obras. 
Posteriormente colaborou coa Fundación Fernández Latorre para a posta en marcha dun 
proxecto de desenvolvemento local en torno ao Patr imonio Arqueolóxico que t ivo como 
consecuencias máis notorias a const i tución da Fundación Ortegalia e a real ización dun 
Centro de Interpretación do Patr imonio Cultural en Ortigueira. Nestes anos leva a cabo a 
escavación dos túmulos prehistóricos de Forno dos Mouros da Coriscada  e do Castro de 
Punta dos Prados  en Espasante. Entre 2004 e 2011 const i túe a Empresa Patr imonio e 
Arqueoloxía Servizos Técnicos (PAST),  desde a que se dedica á arqueoloxía profesional con 
especial preferencia aos proxectos de Catalogación de Patr imonio Cultural con aplicación 
de tecnoloxías SIG e ás escavacións de xacementos pre e protohistóricos. Nesta etapa 
profesional son numerosas as intervencións no patr imonio, entre elas: Prospección 
arqueolóxica para a del imitación e declaración de BIC de xacementos megal í t icos nas 
provincias da Coruña e Lugo .  Na actualidade colabora con dist intas asociacións culturais 
interesadas na defensa do Patr imonio local,  especialmente no ámbito da Protohistoria, e 
traballa como free-lance para empresas de arqueoloxía en proxectos de escavación 
(Escavación arqueolóxica no Castro de Elv iña. Campaña 2013. A Coruña )  e asistencia técnica 
en diversos proxectos de catalogación e documentación histórica e patr imonial.  
Recentemente incorporouse ao equipo de Terra Arqueos S. L ,  traballando en dist intos 
proxectos de escavación e prospección arqueolóxicas. 

D. FIDEL MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Dra. MANUELA C  STA-CASAIS

posta en valor do Patr imonio Natural/Cultural:  Patr imonio Xeolóxico/ Xeomorfolóxico.

Doutora en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago 
de Compostela. Na actualidade, é profesora axudante doutora 
na Facultade de Xeografía da USC, na área de coñecemento de 
Xeografía Fís ica. A súa invest igación céntrase en temas 
relacionados coa xeomorfoloxía, reconstrución paleoambiental 
cuaternaria e cambio cl imático. Esta l iña de invest igación 
plásmase en tres vertentes. A primeira, en xeomorfoloxía l i toral:  
evolución e herdanza dos depósitos edafo- sedimentarios 
cuaternarios na costa. A segunda, en Xeoarqueoloxía: apl icación 
das Ciencias da Terra á Arqueoloxía, destacando o papel do 
cl ima e a act ividade antrópica no Holoceno. E a terceira, na 

Licenciado en xeografía e Historia e Estudos de terceiro ciclo en Prehistoria e Arqueoloxía 
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Escola Galega da Paisaxe Juana de Vega, dir ix ido pola arquitecta Isabel Aguirre de Urcola, 
destacando a part ic ipación nos proxectos de “Natural ización das Pisc inas Municipais de 
Sobradelo”  en Carballeda de Valdeorras, a  “Recuperación Paisaxíst ica do entorno da Central  
Hidroeléctr ica e a Fervenza de Segade”  en Caldas de Reis,  ou o “Estudo para a recuperación 
da Ponte Medieval de Concel iñas e o seu entorno”  en Parada de Si l .  Actualmente forma parte 
do equipo redactor da “Estratexia de Infraestrutura Verde da Área da Coruña”.
Dentro do ámbito académico, está real izando os estudos de doutoramento coa 
invest igación “A Paisaxe das Lendas” que indaga na relación entre o contexto f ís ico e o 
patr imonio inmaterial dende o punto de vista da paisaxe. Ten presentado varias 
comunicacións en congresos nacionais e internacionais.

Arquitecta pola ETSAC e Máster en Arquitectura da Paisaxe pola 
UDC, USC e a Fundación Juana de Vega.
Dende o 2013 traballa como arquitecta xunto a Camilo Blanco 
Pampín (CEN arquitectos),  part ic ipando en diversos proxectos de 
paisaxe para a Dra. Arquitecta Crist ina García Fontán, 
destacando o “Plan de Act iv idades para o Monte do Gozo” xunto 
ao estudo portugués de Arquitectura da Paisaxe PROAP, o 
“Proxecto de Recuperación Patr imonial ,  Etnográf ica e Paisaxíst ica 
dos Baños de San Xusto en Cotobade” ou a elaboración da “Guía 
de Cor e Mater ial  de Gal ic ia” para a GAP do Golfo Ártabro. 
Dende o ano 2015 colabora tamén co Grupo de Invest igación da 

Dra. INMACULADA R  MER   BUJÁN

Caracterización, Conservación e Xest ión, e no de Arquitectura da Paisaxe da Fundación 
Juana de Vega. No ámbito académico forma parte da Comisión do Programa de 
Doutoramento en Biodiversidade e Conservación do Medio Natural (USC) e tamén é 
membro da Xunta de Goberno da Estación Hidrobiológica “ Encoro do Con” (USC). 

Compostela. Profesora Titular da USC (2007), adscri ta ao 
Departamento de Botánica, onde desenvolveu diferentes l iñas de 
invest igación, relacionadas co estudo da Flora e Vexetación de 
Galicia e a súa Conservación.
Colaborou como invest igadora en proxectos f inanciados en 
convocatorias públicas de ámbito europeo, nacional e 
autonómico, publicando os resultados en revistas 
especial izadas. Ademais da docencia que imparte actualmente 
nos Graos de Bioloxía e Farmacia, part ic ipa como profesora nos 
Másteres Interuniversi tarios de Biodiversidade terrestre:

Dª. PURIFICACI  N S  T   ARIAS

Popular da Deputación da Coruña. 
Os seus proxectos céntranse na elaboración de documentos de Planif ic iación, 
identi f icación e inventario de elementos de Patr imonio Cultural,  con especial incidencia na 
del imitación de xacementos arqueolóxicos e áreas de protección; e proxectos de 
intervención urbana. En estudos de Impacto Ambiental sobre o Patr imonio Cultural,  
medidas correctoras e programas de vixi lancia en obra pública, entre outros. 
Tras a súa part ic ipación como equipo técnico na “Escavación arqueolóxica no Castro de 
Elv iña. Campaña do ano 2013”, colaborou na planif icación dunha serie de proxectos 
sucesivos de adecuación e mantemento de dist intos camiños na contorna do castro, 
encargándose especif icamente do Control e Seguimento arqueolóxico da execución das 
obras. 

Licenciada en Xeografía e Historia pola USC, especial idade 
Prehistoria e Arqueoloxía. Cursos de Doutoramento de Historia I  
da USC. Traballo de Invest igación de Terceiro Ciclo: Estudo dun 
asentamento romano vinculado á v ía XVI I I  non Val de Valdeorras: 
resul tados a part i r  dunha escavación de urxencia .  
Desde o ano 1992 desempeña act ividades de xest ión, 
invest igación e conservación do patr imonio cultural,  arqueoloxía 
e terr i torios históricos; estudos de impacto e medidas 
correctoras. Cofundadora do gabinete ARTABRIS S. C. de 
Arqueoloxía e Restauración. Part ic ipou no equipo 
mult idiscipl inar Plan 2000 de Recuperación de Arquitectura 

Dª. NURIA FREIRE G  NZÁLEZ
Doutora en Bioloxía pola Universidade de Santiago de 


