
Recuperación patrimonial do 
Campo d’A Lanzada



O marco da intervención. 
O proxecto Pousadas Xardín de O Salnés

Obxetivos estratéxicos
• Protección dos recursos

– Culturais, medioambientais e paisaxísticos

• Desenvolvemento económico
– Fomento de novas profesións e formación de novos profesionais

• Novas tecnoloxías de comunicación e información

• Desenvolvemento demográfico e fixación de poboación

• Principio de igualdade
– Integración social e laboral de persoas discapacitadas ou desfavorecidas



O Campo d’A Lanzada.
Novas e intervencións



O Século XVIII



Comezan os traballos. Os anos 50











Intensifícanse os traballos. Os anos 60















Un novo enfoque. Os anos 70



















O inicio do esquencemento. Os anos 80



¿Qué sabiamos d’A Lanzada?



• É un xacemento arqueolóxico de ampla pervivencia, comeza na Idade do 
Bronce (século IX a.C) e perdura ata a Idade Media (século XV)

• Os seus habitantes comerciaban cos puntos máis remotos do 
Mediterráneo na Antigüidade.

• Non só é un poboado, senón que tamén é un cemiterio.

• Posiblemente sexa un punto excepcional para comprender as transicións 
da Idade do Ferro ao Mundo Antigo e á Idade Media.



• Polo súa ubicación xeográfica a carón da praia más visitada de Galicia

• Pola súa potencialidade como elemento explicador de certos baldíos 
existentes na Historia de Galicia, o seu interese científico.

• Pola súa potencialidade como elemento diversificador da oferta turístico 
cultural do concello de Sanxenxo e de todo o Salnés, o seu potencial 
económico

¿Por qué a recuperación patrimonial do 
Campo d’A Lanzada?



Os nosos obxectivos

• Aclarar ¿qué tipo de xacemento é?
– ¿Un Castro?, ¿unha aldea aberta?
– ¿Unha factoría romana?, ¿Unha villae?
– ¿Un cemiterio sen máis ou ten relación cun asentamento eclesiástico?

• Clarificar os diferentes momentos cronolóxicos que existen
– ¿De cando é cada cousa?

• Recuperar un importante ben arqueolóxico para a sociedade, poñer en 
valor o Campo d’A Lanzada



¿Qué nos atopamos ao chegar?



A evolución dos traballos



A evolución dos traballos


















