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2- RESUMO DA INTERVENCIÓN. 

 

O proxecto que presentamos e foi autorizado con data de 27 de maio de 2010 pola 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo e é froito do 

interese xordido dende a Deputación de Pontevedra para promover a recuperación 

patrimonial de varios bens culturais da comarca de O Salnés entre os que se atopa o 

xacemento arqueolóxico de A Lanzada, como complemento á oferta turístico-cultural que 

suporá o establecemento da rede de Pousadas de O Salnés promovida pola entidade 

provincial e executada con fondos FEDER concedidos polo Ministerio de Administracións 

Públicas. 

Os obxectivos iniciais da intervención pretendían re-escavar unha área de 950 m2 co gallo 

de documentar as estruturas xa documentadas nos traballos alí executados dende os anos 

50 ata finais dos 70, aclarar a cronoloxía destas e valorar o seu estado de conservación de 

cara a unha posta en valor a executar nunha segunda fase do traballo, estes obxectivos 

cumplíronse en parte xa que a área finalmente escavada limitouse a 628 m2. 

Facendo unha primeira aproximación aos resultados acadados, podemos avanzar que coa 

nosa intervención documentamos 6 momentos diferenciados de ocupación, así como unha 

serie de estruturas de complexidade impropia do mundo castrexo asociadas a unha 

importante transformación e aproveitamento do medio. Por outra banda, a estes 6 

momentos habería que engadir polo menos tres máis na parte que só foi limpada pero non 

escavada. 

Así, a ocupación máis antiga do Campo da Lanzada pode encadrarse nun momento entre 

finais do século IV a.C e principios do século III a.C establecida en base aos materiais 

aparecidos (unha doa de pasta vítrea mediterránea, varios anacos de cerámicas púnicas e 

anacos cerámicos indíxenas encadrables neste momento da fase II da Cultura Castrexa). 

Tras esta fase á que non podemos asociar estruturas, documéntanse na Lanzada unha serie 

de elementos que poderíamos definir coma “singulares”, trátase dos restos dunha serie de 

balsas ou piletas 
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aparecen toda unha serie de estancias construídas entre finais do século III a.C. e o século 

II a.C., trátase de cabanas “oblongas”, socalcos e unha grande estrutura rectangular con 

esquinas redondeadas, todo elo complementado cun amplo número de materiais 

arqueolóxicos encadrables nesa cronoloxía. 

O seguinte momento de ocupación encadraríase no cambio de Era no que atopamos unha 

serie de construccións febles combinadas con estruturas plenamente romanas (que se 

emprazan no sector leste da excavación e que só limpamos de vexetación e lixo), asociadas 

a estos elementos aparecen igualmente abundante cultura material. 

O último momento de ocupación ate o momento documentado non iría máis aló do século 

IV d.C. e estaría representado por parte das estruturas do sector leste (non escavadas) e por 

un muro emprazado no sector central da intervención. 

 

 

Verbas chave: 

Cultura castrexa, cabana oblonga, salgados, re-escavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

“Intervención arqueolóxica para a recuperación patrimonial do xacemento de A Lanzada 

 (Sanxenxo, Pontevedra).". 
6 

3- PLANTEXAMENTOS E OBXECTIVOS 

 

3.1- Descrición e caracterización do xacemento 

O xacemento arqueolóxico do Campo de A Lanzada ocupa a totalidade dos terreos da 

zona coñecida como Punta Lanzada, pequeno cabo que penetra no océano en dirección L-

O entre as praias de Areagorda e Foxos. 

Administrativamente, pertence á parroquia de Noalla, no concello pontevedrés de 

Sanxenxo, sendo ás súas cordeadas xeográficas:  

 42º25’45’’ latitude N 

 08º52’40’’ lonxitude O 

 15 m.s.n.m 

E a súa proxección U.T.M.: 

 X: 510.283,97 

 Y: 4.697.448,14 

 

O terreo é areoso, con dunas de deposición eólica sobre base de cantil mixto, granítico con 

afloramentos de xisto. 

As primeiras novas escritas sobre os achádegos de interese histórico no lugar de A Lanzada 

son do século XVIII e as atopamos en obras de Frei Martín Sarmiento, ao que chaman 
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poderosamente a atención o descubrimento casual de sepulturas romanas e os restos da 

fortaleza medieval, cuia torre identifica cun posible faro de orixe fenicia. Todo elo lle da pé 

para supor que se trata das ruinas da cidade galaica que o xeógrafo Pomponio Mela 

identifica baixo o nome de Lambriaca, cuestión esta que será abordada e discutida por 

diferentes autores cmo Huerta, Vossio, Cornide y Saavedra, Vicetto, García de la Riega, 

Verea y Agular, Murguía ou López Ferreiro. 

 

A finais de década dos corenta, os traballos de apertura da estrada Portonovo-OGrove 

poñen ao descuberto unha serie de sepulturas e de materiais arqueolóxicos, este 

acontecemento fará que en 1949 Filgueira Valverde e Sánchez Cantón procedan a apertura 

de varias sondaxes nas marxes da estrada, aínda que sen resultados positivos. 

Un ano máis tarde, en 1950, os citados autores xunto coa colaboración de Blanco Freijeiro, 

inician as escavacións sistemáticas da zona situada ao leste do promontorio coñecido como 

O Con, onde se descobren varias cabanas de planta circular e ovalada. Tamén nese ano e 

grazas á acción erosiva dos axentes naturais, aparecerán xunto á gavia oriental da estrada 

varias sepulturas que serán escavadas en sucesivas campañas. 

Entre 1950 e 1970, as escavacións serán dirixidas por Filgueira Valverde e non terán 

carácter continuo por diferentes circunstancias, esas escavacións centraranse na zona 

habitacional como, sobre todo, na necrópole tardorromana. 
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Os anos 70 o xacemento continuará a ser obxecto de varias campañas arqueolóxicas (agás 

en 1976) e a dirección recaerá en diferentes investigadores, de nov Filgueira Valverde, P. 

Acuña Fernández, J.C. Sierra Rodríguez, A. García Alén e F. Fariña Busto. Durante estas 

campañas revélase o extraordinario interese científico de A Lanzada, ampliándose a área 

habitacional, a necrópole, documentando parte da muralla e de outras estruturas medievais, 

acadando unha secuencia cronolóxica que iniciaría a finais da Idade do Bronce e chegaría á 

Idade Media. 

A partires do ano 78 interrómpense os traballos no xacemento e a edificación de vivendas 

unifamiliares no lado leste da estrada conleva a desaparición dos vestixos existentes nese 

sector, a actividade arqueolóxica desaparece salvo duas actuacións de urxencia (1981 e 

1983)dirixidas por A. de la Peña Santos con obxecto de recuperar sendos enterramentos 

tardorrománs. 

O xacemento dividíase en tres sectores diferenciados:  

 A Punta, no que se empraza a capela de Nosa Señora e os restos da fortaleza de 

Sisnando II. 

 O Campo de A Lanzada, que se extende entre a estrada O Grove-Portonovo e a 

ponte de acceso á punta. 
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 O Sector Exterior (como foi definido por Fariña Busto) actualmente desaparecido 

baixo vivendas unifamiliares. 

A Lanzada é un dos xacementos arqueolóxicos galegos nos que se desenvolveu unha 

amplísima actividade arqueolóxica (case 20 campañas de excavación) nembargantes, dita 

intensidade non se reflectíu en producción científica, non tivo o seu correspondente 

impacto na historiografía arqueolóxica galega, contando con novas sesgadas, breves e 

fragmentarias, botándose de menos un estudio detallado dos materiais ou unha visión de 

conxunto do xacemento completa non sintética1, non obstante a evolución histórica do 

xacemento antes da nosa intervención, poderíase resumir a través da seguinte secuencia: 

 FASE I: Momento de transición Idade do Bronce-Idade do Ferro, quizais S. VIII 

a.C, pódese plantexar á súa existencia a partires dos anacos cerámicos 

documentados na base dunha sondaxe extratigráfica practicada na campaña de 

1972. 

 FASE II: Ferro I. Documentáronse restos de cabanas de madeira con recuberto de 

pallabarro, datables no século VI a.C. Este nivel foi destruido pola acción do lume. 

 FASE III: Ferro I. Construccións de mampostería de plantas circulares e anguladas 

con evidencias de destrucción pola acción do lume. Os materiais de importación 

mediterráneos procedentes do sur peninsular comezan a documentarse. 

Cronolóxicamente para que podería integrarse tamén no século VI a.C. 

 FASE IV: Edificacións similares ás da fase anterior. Cronolóxicamente encadrable 

no século V a.C. Nesta fase os materiais púnicos son bastante abundantes dentro 

do conxunto xeral- 

 FASE V: As construcción de planta circulares son escasas nesta fase, 

cronolóxicamente podería encdrarse no século IV a.C. 

 FASE VI: Cronolóxicamente encadraríase no cambio de Era. Identificáronse restos 

de edificación cuadrangulares. 

                                                 
1
 Só existen dous artigos que fan unha aproximación xeral ao xacemento e á súa problemática: 

Fariña Busto (1982: 219-221) e Suárez Otero e Fariña Busto (1990: 309-337) 
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 FASE VII: Restos de edificacións de plantas complexas en combinaicón con 

estruturas habitacionais de mampostería con plantas circulares e ovaladas. Polos 

materiais aparecidos pódese encadrar cronolóxicamente nos séculos II-III d.C. 

 FASE VIII: Construccións idénticas ás da fase anterior que conviven cunha gran 

necrópole con sepulturas de incineración e de inhumación con axoar. 

Cronolóxicamente estaríamos a falar dos séculos III-IV d.C. 

 FASE IX: Múdase o espazo ocupacional e aparece a fortificación levantada pola 

Mitra Compostelana para a defensa da costa meridional da ría de Arousa contra as 

invasións normandas, é un dos elementos que componen a rede de defensa 

costeira. Cronolóxicamente esta fortificación constrúese a meados do século X. 

Así pois, tras esta breve síntese, poderiamos dicir que estaríamos en presenza dun 

xacemento excepcional, xa que nos permite estudar a evolución histórica da zona cunha 

secuencia completa entre o século VIII a.C e o século X d.C., aínda que veremos coma 

durante os nosos traballos esta secuencia non foi completada. 

  

3.2.- Problemática arqueolóxica 

Existen diversos problemas arqueolóxicos ao aproximarnos ao  xacemento de A Lanzada, o 

primeiro deriva do proceso de mitificación do que foi obxecto o xacemento, pero a 

diferencia doutros exemplos como pode ser o caso dos castros de Neixón no que se 

desenvolveu un proceso “arqueográfico mitificador”(AYÁN VILA, 2005; 53-89), no caso 

que nos centra a problemática deriva do seu deficiente coñecemento.  

Coma xa expuxemos no proxecto de intervención autorizado pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural no seu día, o máis coñecido do xacemento son os seus materiais, en 

primeiro lugar as importacións anfóricas (NAVEIRO: 1985), posteriormente e dun xeito 

excesivamente sintético o resto dos materiais de importación (NAVEIRO: 1990), as 

producción indíxenas foron o seguinte obxecto de estudio (REY: 1992) e, nos últimos anos 

o que suscribe e A. González Ruibal estamos a efectuar a revisión xeral dos materiais co 

gallo de aclarar o papel do NO dentro dos circuitos comerciais da antigüidade, non 

obstante, a grande problemática destes estudos é a inexistencia dunha estratigrafía á que 
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vincular os citados materiais, un dos motivos que reforzou os argumentos para plantexar 

una intervención na Lanzada. 

O segundo problema co que nos atopamos e que tamén fixemos constar no proxecto de 

intervención, foi a intensa alteración antrópica á que se veu sometido o espazo desde os 

anos 50, en primeiro lugar a través das diferentes campañas de excavación das que como 

dixemos descoñecemos os dados, en segundo lugar ao uso da zona como aparcamento 

durante moitos anos (con este motivo a zona sufríu diversos recheos e explanacións) e por 

último a acción urbanizadora da zona que conlevou a desaparición do denominado Sector 

Exterior e de parte da necrópole.  

 

Atendendo a todo o recollido, plantexamos unha primeira hipótese de traballo na cal nos 

atopamos ante un xacemento gravemente alterado nos últimos 50 anos, posiblemente un 

castro costeiro, pero non o típico do litoral das Rías Baixas, cun notable desenvolvemento 

na II Idade do Ferro, grazas aos contactos comerciais co Mediterráneo. Poderiamos entón 

estar ante un “site” que dende a I Idado do Ferro entra en contacto co mundo 

mediterráneo de xeito esporádico e que durante a II Idade do Ferro evoluciona e 

convértese nun “port of  trade” ou un “emporia”, un dos escearios principais do tráfego 
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atlántico controlado por elementos púnicos gadiritas que regularmente chegan ao NO en 

busca de abastecerse de materias primas, principalmente metáis pero non exclusivamente. 

Así, A Lanzada quizais fose a “cabeza” dunha rede de castros emprazados en pequenos 

cabos ou illas que se extende pola Ría de Arousa, todos eles dotados de zonas para 

fondeadeiro e embarcadoiro e arroios próximos para o suministro de auga e que polo que 

estamos a ver nos últimos anos participan con maior o menor entidade nese comercio 

atlántico-mediterráneo que eclosiona no século IV a.C. e perdura ata o Cambio de Era. 

Pero a diferencia do resto de castros que nese cambio de Era esmorecen, o xacemento que 

nos centra pervive, e o fai activamente, posiblemente pola combinación de varios 

elementos, dunha banda o seu emprazamento xeográfico, que posibilita un control eficiente 

do acceso á Ría de Arousa, así como a ruta que proseguía cara ao norte (a Brigantium por 

exemplo) e tamén o control de recursos facilita esta pervivencia (nas proximidades dentro 

da parroquia de Noalla existe unha importante explotación mineira de estano e as salinas 

emprazadas na zona poderían funcionar xa desde época romana, posto que no século IX 

presentan unha producción moi elevada como se recolle nas fontes medievais). 

Con esto plantexamos una serie de puntos ou obxectivos que pretendíamos aclarar ou 

acadar coa nosa intervención: 

1. Caracterizar a complexidade estratigráfica do xacemento 

2. Conseguir unha planimetría detallada e completa das estruturas existentes 

3. Definir o tipo de asentamento e as suas fases  

4. Imbricar o xacemento no territorio, é dicir, en base o que xa coñecemos doutros 

xacementos das Rías Baixas chegar a coñecer a discernir as dinámicas nas que 

participan as diferentes comunidades que habitaron A Lanzada. 

5. Recuperar un espazo arqueolóxico esquencido pola sociedade e revertir o  nos 

coñecemento nesta. 

 

3.3.- Problemática patrimonial 

Se existe un xacemento que ten o potencial de protagonizar o patrimonio arqueolóxico do 

concello de Sanxenxo, e ser un dos referentes dentro da provincia de Pontevedra, ese é o 

xacemento de A Lanzada.  
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A través do recollido liñas atrás, queda patente a entidade visible e perceptible do sitio, pero 

como todos os bens arqueolóxicos o seu potencial non se desenvolverá ata que o noso 

coñecemento sobre él sexa completo e o máis desenvolto posible e á súa vez, transmitido 

este á sociedade a través da súa revalorización e divulgación, tanto directa, adecuando o 

xacemento para facilitar á súa visita por parte do público en xeral, como indirecta, a través 

de charlas divulgativas cos veciños da parroquia e do concello, visitas guiadas e o 

desenvolvemento dunha importante acción divulgativa e publicitaria. 

Por outra banda, debemos destacar que A Lanzada se insire nun contexto arqueolóxico e 

patrimonial de interese, no que acadará un papel protagonista e impulsor. Desde o punto 

de vista arqueolóxico, vese acompañado dos xacementos de Cabicastro, Monte Faro, Castro 

de Monte Siradella ou a vila romana de Adro Vello, este conxunto posúe unha 

importantísima complementariedade cronocultural. Así, Monte Faro encádrase no 

Calcolítico e Idade do Bronce, Cabicastro e Monte Siradella na I Idade do Ferro e Adro 

Vello en época romana. 

A importancia do lugar, sulíñase coa existencia das salinas que xa sabemos funcionaban no 

século IX e seguramente antes, e coa edificación dunha fortaleza por parte da Mitra 

Compostelana que contribuía a resgardar Compostela de posibles ataques normandos. 

Toda esta secuencia cronocultural se presenta realmente atractiva e prometedora de cara á 

explicación do xacemento ao público, e tamén, ao potencial patrimonial e de investigación 

do xacemento. 
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Pola contra, e como xa expuxemos, o sitio ten sido obxecto de múltiples alteracións, alguna 

delas irreversible, que teñen desvirtuado a súa percepción e un dos obxectivos que 

pretendemos ahora é definir o grado de alteración e conservación dos restos para poder 

definir e desenvolver a consolidación, restauración e musealización de aqueles elementos 

máis senlleiros que faciliten a comprensión do lugar ao público. 

A Lanzada posúe un importante potencial para o desenvolvemento de comunidade local. 

Suliñaremos que aínda que este proxecto responde a unha inicitiva que parte da 

Administración, un dos obxetivos ten que ser lograr a identificación da poboación local co 

xacemento e co proxecto construido en torno a él.  

Para elo pretendemos que o proxecto que aquí presentamos sexa visto como unha realidade 

aberta, buscamos favorecer a xeración de iniciativas endóxenas que pivoten sobre o mesmo. 

Estas iniciativas transformarán ou contribuirán a transformar á poboación local en 

espectador activo recurrindo a metodoloxías interactivas, participando na actuación sobre o 

xacemento (ao tratarse dun Obradoiro de Emprego, os traballadores serán 

maioritariamente da zona), colaborando nas estratexias de difusión e divulgación tanto 

como receptores do coñecemento xerado pola actuación, como transmisores dese 

coñecemento, para o que se poden aproveitar celebracións populares que se celebran na 

zona, a Festa da Ostra ou a Romería de A Lanzada onde o binomio xacemento-veciños 

cobre protagonismo e se convirta nun dos elementos principais de ditos actos convivindo 

coas actividades de ocio ou relixiosas que tamén cobran protagonismo en ambas 

celebracións. 
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4- TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS DESENVOLTOS. METODOLOXÍA E 
RESULTADOS 

 

4.1.- Sistema de rexistro 

O sistema de rexistro durante o proceso de excavación ten como base o modelo 

desenvuelto por PARCERO, MÉNDEZ E BLANCO (1999). O soporte de tratamento 

posterior da información xerada será unha aplicación XIS que facilite a xestión de datos e 

que nun futuro posibilite vincular estes datos con outros xacementos, dentro deste soporte 

desenvólvese una ficha para xestión de cultura material de maior entidade á empregada no 

campo.  

A sigla de referencia que propoñíamos era LA10 (A Lanzada-2010), pero homoxenizando 

criterios co equipo de traballo do LAPA-CSIC, decidimos empregar a seguinte sigla 

LZA01. 

 

4.2- Fases de traballo 

O plantexamento da intervención divídiusese en tres fases diferenciadas: 

4.2.1- ROZA SUPERFICIAL DA VEXETACIÓN EXISTENTE 

Con carácter previo a esta primeira fase procedeuse ao establecemento dun balado 

estable, recurrindo para elo a un enreixado metálico dunha altura aproximada de 2,00 m e 

cunha malla o suficientemente ampla que permita a visión desde o exterior, a instalación 

deste valado respondeu a dous motivos, por unha banda a cuestións de seguridade xa que o 

xacemento se ubica nunha zona moi frecuentada por xente durante todo o ano e pola 

outra, ordear as posibles visitas que a excavación teña para evitar alteracións do xacemento 

ou destruccións.  

Polo que se refire á roza, esta actuación centrouse exclusivamente no sector onde se 

ubicaban as antigas escavacións totalmente cubertas por silveiras e pequenas plantas 

arbustivas. Con esta primeira fase, quedaron ao descuberto xa algunas das estruturas 

exhumadas nas campañas antigas. 
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Vista da zona de traballo antes de comezar os traballos de limpeza. 

 

Vista da zona de traballo una vez executados os traballos de limpeza e replanteamento. 

 

4.2.2- PLANIMETRÍA E REPLANTEAMENTO 

A base cartográfica do conxunto da área xa existe, posto que se conta coa planimetría en 

escala 1:5.000 e 1:10.000 e escalas superiores, non obstante, resultaba necesario incrementar 

a precisión e grao de detalle, de tal xeito que tiñamos que dispoñer dun levantamento 

planimétrico específico que fose unha ferramenta básica para a contextualización axeitada 
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do conxunto dos traballos que abordamos e un dos elementos “base” que comporán a 

aplicación XIS, permitindo a elaboración de modelos dixitais do terreo. 

Procedeuse á toma de datos de campo para a realización do levantamento planimétrico do 

xacemento e establecéronse as bases necesarias, que servirán para encadrar as poligonais na 

zona obxecto do levantamento. 

Unha vez realizado a planimetría de detalle, establecemos unha malla de unidades de 

rexistro (UR) única para todo o xacemento, basearase en unidades de 4 x 4 metros 

cubrindo a totalidade do xacemento, aínda que físicamente só se implantou naqueles 

sectores a intervir. As UR foron denominadas e recoñécense a partir dun sistema numérico 

de 4 díxitos, crecendo de un en un cara ao leste e de cen en cen cara ao norte. 

 

 
Malla de UR.s implantada 

 

 

4.2.3. ESCAVACIÓN EN ÁREA 

Nun primeiro momento, tal e como recollimos no proxecto de intervención, plantexamos a 

apertura de dous sectores, por unha banda a zona das antigas escavacións e pola outra un 

sector emprazado ao NO desta, non obstante, a complexidade e a potencia arqueolóxica do 

primeiro sector limitou a nosa intervención a esta zona. 
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A nivel loxísitico, destacar que a terra procedente da zona de escavación depositouse fora 

da zona de excavación, próxima á zona habilitada actualmente como aparcamento para 

facilitar á súa evacuación a unha área de depósito definitivo axeitada segundo decidíu o 

Concello de Sanxenxo (concretamente as terras sobrantes foron empregadas para restaurar 

parte dunha das barreiras da industria cerámica “Epifanio Campos” en Vilalonga). 

Unha vez eliminada a vexetación, procedemos a unha completa documentación das 

estruturas e antigas sondaxes existentes para, posteriormente, acometer á súa re-escavación. 

A finalidade era dobre, dunha banda caracterizar o tipo de estruturas exhumadas entre os 

anos 50 e 70 e á súa contextualización estratigráfica e, por outra banda, adecuar os 

elementos para que se convirtan en visitables no caso de seren susceptibles de tal actuación. 

Plantexamos a intervención priorizando aquelas estruturas que a priori posuían un carácter 

monumental, concentrando os traballos na metade N. A citada monumentalidade, a grande 

concentración de cultura material, a pegadas das intervencións antigas e a importante 

potencia que acadan os niveis arqueolóxicos nesta zona do xacemento conlevou que a zona 

S na que se ubicaban os restos romanos documentados nas campañas dos anos 70 quedara 

fóra da intervención, concentrando os nosos esforzos en 680 m2 como xa recollemos liñas 

arriba. 

 

4.3.- Resultados preliminares. 

 

O que a continuación presentamos son aqueles elementos máis destacables da 

intervención, aqueles que fan comprensible dun xeito sintético e ilustrativo os resultados da 

intervención, por suposto preliminares, xa que non contamos cos resultados do completo 

corpus analítico que imos executar. 

Documentamos un total de 294 unidades estratigráficas, das que 156 se corresponden con 

depósitos, 104 con estruturas e 34 con cortes e que a continuación presentaremos 

agrupándoas baixo espazos que responden a una funcionalidade concreta ou ben a un 

marco cronolóxico determinado e homoxéneo. 
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Espazo 01 (Lámina 03) 

Nesta agrupación recollemos aquelas U.E.s emprazadas na zona NL da área escavada, en 

concreto nas U.R.s 2845, 2945, 2946, 2947, 3045, 3046 e 3047 , trátase dunha sucesión de 

estruturas (muros, cotrafortes, balsas de arxila cocida) e depósitos que poden relacionarse 

con parte dunha factoría de salgados, entendendo por tal, ben un centro de transformación 

de recursos mariños, ben un centro de conservación destes. Este conxunto presenta tres 

momentos diferenciados estratigráficamente, nun primeiro se constrúe unha grande 

estrutura reforzada con contrafortes (quizais un almacén?) á que se asocia un conxunto de 

balsas ou piletas escaloadas, tras este, o espazo se reordena engadindo un novo muro que 

artella o espazo das piletas e que conleva a construcción de novas piletas e, por último, 

aparece un novo muro que se insire sobre unha das piletas e ao que se asocia un pavimento 

de xabre.  

Atendendo aos materiais documentados no derrubo das estruturas (Haltern 70 arcaica, 

dolias indíxenas de almacenaxe e bordes “gallonados” tipo Vigo), poderíamos dicir que 

cronolóxicamente o espazo 01 abandóase nun momento temperán do século I d.C., esta 

datación vese corroboarada polo C14 que nos aporta unhas datacións do século II e I a.C2 

Polo que se refiere ás diferentes unidades estratigráficas que definen este espazo son: 

 U.E.073. Depósito. Composto por cachotes de granito e xisto de métrica diversa e 

terra de compactación escasa. Trátase do recheo, do “ripio” da estrutura definida 

como U.E.099 

 U.E.074. Estrutura. Esquinal dun muro de cadeirado e morteiro de xabre e cal, só 

presenta cara na parte exterior. Actúa de reforzo do muro definido como U.E. 100. 

 U.E.075. Depósito. Composto por cachotes de granito e xisto de métrica diversa e 

terra de compactación escasa. Trátase do recheo, do “ripio” da estrutura complexa 

definida pola U.E.074 

 U.E.095. Estrutura. Muro de cadeirado que non posúe morteiro. Está relacionado 

coa U.E. 101. Presenta unha orientación NL-SO e ámbalas duas caras están ben 

traballadas 

                                                 
2 No anexo gráfico do presente informe incluimos os resultados das datacións realizadas por Beta Analytic 
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 U.E. 099. Estrutura. Estrutura cuadrangular de cantería e morteiro de xabre e cal de 

boa calidade, anéxase á U.E 074 e a el se anexan as U.E.s 101 e 134. Actúa de 

contraforte da 074. 

 U.E.100. Estrutura. Esquinal dun muro de cantería e morteiro de xabre e cal na súa 

cara exterior e de cadeirado (bolos e cantos rodados de granito e seixo) na interior. 

 U.E. 101. Estrutura. Segundo nivel de contraforte. Trátase dunha estrutura 

rectangular de cantería e cadeirado, con morteiro de xabre e cal co seu eixo maior 

orientado NO-SL. Anéxase á U.E 099 e a esta se anexa a U.U 095. 

 U.E. 120. Depósito. Nivel de xabre e area. Non aparece ninguna inclusión. 

 U.E. 121. Depósito. Nivel marronáceo, presenta un grado de compactación medio e 

una granulometría media. Como inclusión aparecen abundantes clastos graníticos 

de pequeno e mediano tamaño e documántase algún anaco cerámico (cerámica 

común romana e panzas de ánfora Haltern 70). 

 U.E.125. Depósito. Nivel de area, implica que o seu grado de compactación e baixo 

e a granulometría fina. Non se documentan materiais. 

 U.E.126. Depósito. Nivel de area co mesmo grado de compactación e 

granulometría que a U.E. anterior, diferénciase na coloración que neste caso é gris 

escura e que nesta U.E. si se documentan materiais, cerámica castrexa (Fase III, 

bordes de dolia indíxena e aristados marítimos evoluídos) e ánfora romana (Haltern 

70 da clasificada como arcaica (RUI MORAIS: 2004). 

 U.E.129. Depósito. Nivel de arxila vermella, presenta un grado de compactación 

moi alto. Trátase do derrubo dun murete de arxila. 

 U.E. 133. Depósito. Nivel de area gris escura, a súa composición determina que o 

seu grado de compactación sexa baixo e a súa granulometría fina. Non presenta 

inclusións. Esta unidade está limitada polas estruturas U.E.134 e U.E.074. 

 U.E. 134. Estrutura. Muro con orientación SO-NL. O aparello e mixto xa que 

combina o cadeirado con morteiro de xabre e cal co aproveitamento de bolos 

graníticos. Adósase á U.E 099. 
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 U.E. 147. Depósito. Nivel de arxila moi compacta, presentando unha coloración 

vermello cincenta. Adósase ás U.E. 074 e presenta unha orientación NL-SO. Esta 

plancha de arxila presenta realces nos seus bordes configurando unha superficie 

cóncava. Trátase dunha pileta ou balsa. 

 U.E. 200. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Presenta un aparello mixto, 

cadeirado (empregando granito) e morteiro de arxila moi compacto e de boa 

calidade. Adósase á U.E. 134. Esta estrutura é un dos muros delimitadores dunha 

das balsas ou piletas documentados, neste caso trataríase da U.E. 241. 

 U.E. 201. Estrutura. Murete de cadeirado. Presenta a mesma orientación que a U.E. 

200. Adósase á U.E.134 pero é claramente posterior. Repousa sobre a U.E. 239 que 

se corresponde cunha balsa ou pileta que está sendo amortizada por esta estrutura. 

 U.E. 219. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Ao igual que a U.E. 200 

presenta un aparello mixto cadeirado (laxas de granito) e morteiro de arxila. 

Adósase á U.E. 134. Trátase dun dos muros de delimitación lateral dunha das balsas 

ou piletas do conxunto (U.E. 220). 

 U.E. 220. Depósito. Nivel de arxila moi compacta de cor vermello adosado á U.E. 

074. Trátase dunha pileta ou balsa como a citada anteriormente e presenta a mesma 

orientación NO-SL, asemade presenta os mesmos resaltes configurando un espazo 

interior cóncavo. Non se conserva toda a superficie do depósito xa que se atopa 

alterado. 

 U.E. 221. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Está realizado en aparello 

mixto ao igual que exemplos anteriores, cadeirado de granito e morteiro de arxila. 

Trátase do murete lateral dunha das piletas, concretamente relacionado coa U.E. 

220. 

 U.E. 222. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Está realizado en aparello 

mixto ao igual que os anteriores, cadeirado e morteiro de arxila. Adósase á U.E. 074 

e á U.E.221. Ao igual que a U.E. 221 trátase do murete lateral dunha das piletas, 

neste caso a U.E.223. 
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 U.E. 223. Depósito. Nivel arxila de cor vermello cincento adosado á U.E. 074. O 

seu grado de compactación é moi alto. Trátase dunha pileta ou balsa como a citada 

anteriormente e presenta a mesma orientación NO-SL, asemade presenta os 

mesmos resaltes configurando un espazo interior cóncavo. 

 U.E. 224. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Está realizado en aparello 

mixto ao igual que os anteriores, cadeirado e morteiro de arxila. Adósase á U.E. 

074. Ao igual que a U.E. 221 ou U.E. 222 trátase do murete lateral dunha das 

piletas, neste caso a U.E.223. 

 U.E. 225. Estrutura. Murete con orientación NO-SL. Realizado en morteiro de 

arxila reforzado con cantos rodados. Adósase á U.E. 074 e á U.E. 224. Como en 

casos anteriores trátase da estrutura lateral dunha das piletas, neste caso á U.E. 226. 

 U.E. 226. Depósito. Nivel de xabre e arxila adosado á U.E.074. Como en casos 

anteriores, trátase dunha pileta ou balsa. Presenta unha orientación NO-SL. 

Presenta certos resaltes nos seus extremos configurando un espazo cóncavo no seu 

interior. 

 U.E. 227. Estrutura. Murete composto por tres laxas de xisto, presenta unha 

orientación NO-SL. Estrutura que divide os espazos configurados polas U.E.s 226 

e 227. 

 U.E. 228. Depósito. Nivel de xabre e arxila, adósase ás U.E.s 074 e 134. Presenta un 

alto grado de compactación. Aparentemente se trata dunha nova pileta ou balsa 

diferenciada das anteriores polo morteiro na que está realizada 

 U.E. 229. Estrutura. Laxas de xisto fincadas, con dirección NL-SO. Delimitan o 

depósito U.E.228  

 U.E. 230. Depósito. Nivel de xabre e cinza. Presenta un grado de compactación alto 

e non se documentaron materiais. Este depósito atópase delimitado polas U.E.s 229 

e 134. 

 U.E. 231. Estrutura. Duas laxas de xisto fincadas, con dirección NL-SO. Elemento 

divisor de U.E.s 226 e 232. 
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 U.E. 232. Depósito. Nivel de arxila de cor alaranxada e alta compactación. Como 

U.E.s anteriores trátase dunha nova pileta ou balsa que tamén presenta certos 

resaltes nos seus extremos configurando un espazo cóncavo na súa parte central. 

Está delimitado polas U.E.s 231, 233 e 134. 

 U.E. 233. Depósito. Nivel de arxila, cun alto grado de compactación e coloración 

alaranxada. Pileta ou balsa delimitada polas U.E.s 234, 235 e 134. 

 U.E. 234. Estrutura. Laxas de xisto e granito fincadas con orientación NL-SO 

trabadas con morteiro de xabre. Delimitan a U.E. 223 polo leste.  

 U.E. 235. Depósito. Nivel de arxila vermello cincenta. Presenta un grado de 

compactación alto. Presenta resaltes nos seus estremos configurando un espazo 

cóncavo na súa parte central.  

 U.E. 236. Depósito. Nivel de area, o que conleva unha escasa compactación e unha 

granulometría fina. Non se documentaron materiais. Con seguridade se trata do 

nivel de duna sobre o que se ergue grande parte do xacemento. 

 U.E. 237. Depósito. Nivel de xabre e arxila, presenta unha tonalidade amarelenta e 

un grado de compactación moi alto. As únicas inclusións sinalables son restos de 

carbóns. 

 U.E. 238. Depósito. Nivel de xabre, amarelento, cun grado de compactación alto. 

Esta unidade compón un pavimento que se atopa delimitado polas U.E.s 134 e 201 

coa que se relaciona directamente. 

 U.E. 239. Depósito. Nivel de arxila cocida vermella cinzenta, moi compacta. Ao 

igual que as outras unidades estratigráficas identificadas coma piletas ou balsas, esta 

U.E. posúe igualmente os realces nos extremos que configuran o espazo cóncavo 

central. Esta U.E se adosa á U.E. 134 e sobre ela repousa a U.E. 201. 

 U.E. 240. Estrutura. Murete rectilíneo de aparello mixto, cadeirado e morteiro de 

xabre e arxila. Presenta unha orientación NO-SL. Adósase á U.E. 134. Trátase dun 

dos muros laterais das piletas definidas polas U.E.s 239 e 240. 
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Pormenor das U.E.s 239, 240 e 241. 

 U.E. 241. Depósito. Nivel de arxila cocida vermella cinzenta, moi compacta. Ao 

igual que as outras unidades estratigráficas identificadas coma piletas ou balsas, esta 

U.E. posúe igualmente os realces nos extremos que configuran o espazo cóncavo 

central. Esta U.E se adosa á U.E. 134 e está delimitada polas U.E.s 241 e 200. 

 U.E. 242. Depósito. Nivel de arxila mesturada con xabre. Presenta unha coloración 

vermellácea e un alto grado de compactación. Non presenta inclusións de ningún 

tipo. Trátase do nivel de preparación sobre o que se constrúen posteriormente as 

piletas ou balsas. Adósase á U.E. 134 

 U.E. 243. Depósito. Nivel de xabre, arxila e cantos rodados. Presenta un grado de 

compactación medio e unha coloración cinzenta. Non se documentaron materiais 

arqueolóxicos. Estamos ante o nivel de preparación da U.E. 242. 

 U.E. 244. Depósito. Nivel de arxila e xabre, moi compacto. Presenta unha 

coloración vermella. Non se documentan achádegos. Trátase de parte dunha pileta 

ou balsa, aínda que máis deteriorada. 

 U.E. 245. Depósito. Nivel de xabre, arxila e cantos rodados. Presenta un grado de 

compactación medio e unha coloración amárela vermellácea. Sobre este nivel 

constrúese a pileta identificada coma U.E. 244. 
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 U.E. 246. Depósito. Nivel de area cincenta, o grado de compactación que presenta é 

mínimo e a granulometría fina. Como inclusións presenta algún carbón de 

pequenas dimensións. 

 U.E. 247. Depósito. Nivel de area cincenta, presenta o mesmo grado de 

compactación, granulometría e inclusións que a U.E. anterior. Este nivel 

documéntase por debaixo de todas as estruturas e depósitos localizados nesta zona 

da excavación na que nos centramos. 

 U.E. 248. Depósito. Nivel de area, o que conleva unha escasa compactación e unha 

granulometría fina. Non se documentaron materiais. Ao igual que a U.E. 236 se 

trata do nivel de duna sobre o que se ergue grande parte do xacemento co que 

ambas U.E.s son equiparables. 

 U.E. 273. Corte. Pequena gavia rectilínea con orientación O-L. Posúe sección en 

“U” con paredes verticais e fondo cóncavo. Está rechea pola U.E. 247. Identifícase 

como unha gavia de drenaxe das piletas ou balsas. 
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Espazo 02 (Lámina 04) 

As unidades estratigráficas que conforman este espazo localízanse nas U.R.s 2641, 2642, 

2643, 2741, 2742, 2743, 2841, 2842, 2843, 2844, 2943 e 2944. Podemos dicir que ocupa o 

sector central da área escavada. 

Ao igual que o espazo anterior, este que nos centra tamén tería relación directa coa 

explotación do mar, pero a gran diferencia e que parte dos depósitos que o compoñían xa 

foran escavadas nos anos 1951 e 1952 por Filgueira Valverde e Blanco Freijeiro (1962), de 

feito correspóndese co definido por estes autores como espazo F considerado unha 

estancia defensiva.  

O elemento que artella todo este espazo é unha gran construcción de 10m (N-S) x 7m (L-

O) que podería estar adicada ao almacenaxe (aínda que non podemos pasar da mera 

especulación polo momento). 

Cronolóxicamente, atendendo ós materiais que se documentan nos depósitos adosados a 

este espazo, podemos dicir que comeza nun momento do século II a.C. (bordes tipo Cíes, 

bordes “gallonados” tipo Vigo, xerras e olas Toralla e vaixelas importadas no Círculo do 

Estreito) e que quizais o posible almacén perdurase ate momentos avanzados de época 

romana (non o podemos afirmar porque, como xa expuxemos, atopábase escavado dende 

os anos 50) 

Polo que se refiere ás diferentes unidades estratigráficas que definen este espazo son: 

 U.E.021. Estrutura. Muro dunha edificación de planta rectangular con esquinas 

redondeadas de 10m (N-S) x 7m (L-O). A maior altura de muro conservada é de 

2,18 m e a anchura máxima é de 1,45 m. O aparello é cadeirado mixto (granito e 

xisto) e morteiro de xabre de moi boa calidade empregando de xeito puntual no L 

algún “bolo” granito. Alicérzase sobre o nivel de duna que ocupa toda a zona agás 

no esquinal NL onde o fai sobre a rocha nai. Esta estrutura fora escavada como xa 

recollemos liñas atrás por Filgueira e Blanco Freijeiro. 

 U.E. 182. Depósito. Presenta unha coloración marrón e n grado de compactación 

medio-alto. Como inclusións sinalables presenta algúns clastos graníticos de 

pequeño e medio tamaño. Repousa directamente sobre a U.E. 021. 
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 U.E. 272. Corte. Gavia con planta en “L” e orientación N-S no seu eixo maior. As 

paredes son verticais e a base da gavia é cha. Estaba rechea pola U.E. 001 polo que 

pensamos que podería tratarse dunha gavia contemporánea realizada durante as 

escavacións dos anos 50. 

 

 U.E. 277. Estrutura. Muro rectilíneo. Presenta unha orientación L-O. O seu aparello 

é mixto, cadeirado e morteiro de arxila e xabre. Esta estrutura emprázase baixo a 

U.E. 021 no seu esquinal SO. Trátase do muro de peche dunha posible balsa ou 

pileta. 

 U.E. 278. Depósito. Nivel de arxila cocida vermella cinzenta, moi compacta. Ao 

igual que as outras unidades estratigráficas identificadas coma piletas ou balsas no 

espazo 01, esta U.E. posúe igualmente os realces nos extremos que configuran o 

espazo cóncavo central. Está delimitada pola U.E. 277 e sobre ela repousa a U.E. 

021. Esta U.E. xunto coa 277 xa foran documentadas por Filgueira e Blanco 

Freijeiro “(…) se encuentra un resalte en el piso, como un banco de arcilla y piedras” 

(FILGUEIRA E BLANCO. 1962: 149) 

 U.E. 279. Depósito. Nivel de cor amarelento e alta compactación. Non presenta 

inclusións. Trátase dos restos dun pavimento de xabre que quizais cubrira todo o 

espazo interior definido pola U.E. 021. 
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 U.E. 280. Depósito. Nivel negruzco, con escasa compactación e granulometría fina. 

Como inclusións sinalables destaca unha importante concentración de carbóns, o 

remate dun acus crinalis de bronce y algún borde aristado castrexo. 

 U.E. 283. Depósito. Nivel marronáceo, de escasa compactación e granulometría 

media-fina. Trátase dun depósito de gravas graníticas como outros similares 

documentados no xacemento. Non presenta inclusións. 

 
Espazo 2 en proceso de escavación 

 
Zona O do espazo 2 nas escavacións de Filgueira e Blanco . (Fondo Gráfico Museo de Pontevedra) 
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Croquis das escavacións do Campo da Lanzada nos anos 50. Alfredo García Alén (Fondo Gráfico Museo de Pontevedra) 

 

Espazo 3. (Lámina 04) 

As unidades estratigráficas que conforman este espazo localízanse nas U.R.s 2743, 2744, 

2745, 2844 e 2845. E un espazo que se anexa ao 2 polo leste e que se compón de muros, 

algún de certa complexidade e de novo documéntanse no espazo novas piletas ou balsas. A 

secuencia do espazo 3 podería ser a seguinte: piletas-construccións-piletas que se adosan 

polo exterior ás construccións. 

Como nos espazos anteriores, este que nos centra tamén tería relación directa coa 

explotación do mar, pero parte do espazo presenta a mesma dificultade que o 2 xa que, 

igualmente, fora escavado nos anos 1951 e 1952. A este respecto atopámonos perante a 

estrutura G “(…) habitación adosada. Su forma es muy irregular, ya que su muro meridional es casi 

recto y luego adopta una forma curvilínea. En su centro hay un hogar de piedra y tierra cocida en muy mal 

estado…En el ángulo donde le muro norte de G enlaza con el de F encontramos una especie de lar 

recubierto de cenizas y piedras y hecho de arcilla apisonada con tanta dureza que parece cemento” 

(FILGUEIRA E BLANCO. 1962: 151). 

A pesares dos traballos anteriores unha grande parte dos depósitos non foran escavados o 

que nos permite barallar certa cronoloxía relativa para o espazo, a cal se presenta moi 

parella aos espazos anteriores, comezando nun momento temperán do século II a.C. 

(bordes tipo Cíes, bordes “gallonados” tipo Vigo, xerras e olas Toralla) e que quizais 
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esmoreza co cambio de Era, de novo a datación relativa aportada polos materiais vese 

refrendada polo C14 (ver anexo gráfico). 

 U.E. 052. Estrutura. Muro. Presenta unha planta trapezoidal cunhas medidas de 4,6 

x 4,6 x 3,6 m, unha anchura que oscila entre os 0,70 m e 1 m. Presenta varias 

reformas atendendo ao aparello e a existencia ou non de morteiro, pero estas 

diferencias constructivas as recolleremos na Memoria Técnica. De xeito xeral, 

podemos dicir que esta estrutura está construída en cadeirado mixto (granito e 

xisto) e que se adosa á U.E. 021 na súa cara leste como xa recolleran os seus antigos 

escavadores. 

 
Vista da U.E.052 en proceso de re-escavación. 

 U.E. 169. Depósito. Nivel de cor gris cincenta, a súa compactación e escasa e a súa 

granulometría fina debido a que o material do depósito é area misturada con 

carbóns. Como achádegos máis sinalables, aínda que non moi abundantes, aparece 

cerámica castrexa, algún óso de ovicáprido e restos de cunchas de bivalvos moi 

rodadas. 

 U.E. 196. Depósito. Placa de arxila, cor vermello-cincento e alta compactación. 

Adósase a cara externa da U.E.052. Ao igual que as outras unidades estratigráficas 
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identificadas coma piletas ou balsas nos espazo 01 e 02, esta U.E. posúe igualmente 

os realces nos extremos que configuran o espazo cóncavo central. 

 U.E. 204. Depósito. Placa de arxila, cor vermello-cincento e alta compactación. 

Adósase a cara externa da U.E.021, no espazo interno que sonfigura a U.E052. Ao 

igual que as outras unidades estratigráficas identificadas coma piletas ou balsas nos 

espazos 01 e 02, esta U.E. posúe igualmente os realces nos extremos que configuran 

o espazo cóncavo central. Atópase delimitada por sendos muretes de cachotería e 

morteiro. Observar que parte da placa de arxila se atopa fortemente alterada 

 U.E. 205. Depósito. Placa de arxila, cor vermello-cincento e alta compactación. 

Adósase á cara externa da U.E.021, no espazo interno que configura a U.E052. Ao 

igual que as outras unidades estratigráficas identificadas coma piletas ou balsas nos 

espazos 01 e 02, esta U.E. posúe igualmente os realces nos extremos que configuran 

o espazo cóncavo central. Como no caso anterior, tamén se atopa delimitada por 

sendos muretes.  

 U.E. 206. Estrutura. Murete de aparello mixto cachotería (xistos) e morteiro. 

Presenta unha orientación L-O e está parcialmente desmontado pola U.E. 052 que 

repousa sobre parte del. Esta estrutura adósase á U.E.021. Trátase dun dos peches 

laterais da pilae/balsa U.E. 205 

 U.E. 207. Estrutura. Muro de aparello mixto cachotería (xistos de pequeño e medio 

tamaño) e morteiro. Presenta unha orientación L-O. Adósase á U.E. 021. Neste 

caso é o muro de separación e á vez de peche das pilae/balsas U.E. 204 e 205. 

 U.E. 208. Estrutura. Murete de aparello mixto cachotería (xistos) e morteiro. 

Presenta unha orientación L-O e está parcialmente desmontado pola U.E. 052 que 

repousa sobre parte del. Esta estrutura adósase á U.E.021. Trátase dun dos peches 

laterais da pilae/balsa U.E. 204. 

 U.E. 209. Estrutura. Murete de cachotería (Xistos de medio tamaño) Presenta unha 

orientación NL-SO. Esta estrutura adósase á U.E.052 pola súa cara externa. Trátase 

dun dos peches da pilae/balsa U.E. 250. Conserva restos (escasos) de morteiro 

arxiloso na súa cara. 
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 U.E. 215. Estrutura. Muro de cachotería (xistos e granitos de tamaño medio). 

Presenta unha orientación NO-SL, paralelo á U.E. 052. Puidera tratarse dunha 

canle. 

 U.E. 250. Depósito. Placa de arxila, cor vermello-marronáceo e alta compactación. 

Adósase á cara externa da U.E.052. Ao igual que as outras unidades estratigráficas 

identificadas coma piletas ou balsas nos espazos 01 e 02, esta U.E. posúe 

igualmente os realces nos extremos que configuran o espazo cóncavo central. 

Como no caso anterior, tamén se atopa delimitada por sendos muretes (U.Es 209; 

250 e 251). 

 U.E. 251. Estrutura. Muro de aparello mixto cachotería (xistos de tamaño pequeño 

e medio) e morteiro de arxila. Presenta unha orientación NO-SL, adósase á U.E.052 

pola súa cara externa. Trátase dun dos peches da pilae/balsa U.E. 250. 

 U.E. 252. Estrutura. Muro de aparello mixto, cachotería (xistos de tamaño pequeño 

e medio) e morteiro de arxila. Presenta unha orientación NO-SL, paralelo á U.E 

anterior. Adósase á U.E.052 pola súa cara externa. Trátase dun dos peches da 

pilae/balsa U.E. 250. 

 U.E. 253. Estrutura. Muro de aparello mixto, cachotería (xistos de tamaño pequeño 

e medio) e morteiro de arxila. Presenta unha orientación NO-SL, paralelo ás U.Es 

anteriores. Adósase á U.E.052 pola súa cara externa. Trátase dun dos peches da 

pilae/balsa U.E. 250 e da 196. 

 U.E. 254. Estrutura. Murete. Restos dun murete de xistos (só se conservan 3 

lousas). Conserva parte do morteiro de xabre e ten unha orientación NL-SO. Pecha 

a pilae/balsa U.E 204. 

 U.E. 255. Estrutura. Restos dun murete de aparello mixto, cachotería (xistos de 

tamaño medio) e morteiro de arxila. Presenta unha orientación NL-SO. Trátase dun 

dos peches da pilae/balsa U.E. 205. 

 U.E. 256. Depósito. Restos dunha placa de arxila, de cor vermello e alta 

compactación. Localízase baixo o depósito U.E. 205 e sobre parte dela repousa a 

U.E.052. Con seguridade se trata doutra pilae/balsa. 
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 U.E. 257. Estrutura. Restos dun murete de aparello mixto, cachotería (xistos de 

tamaño medio) e morteiro. Presenta unha orientación NL-SO. Trátase dun dos 

peches da pilae/balsa U.E. 256. 

 U.E. 258. Depósito. Nivel amarelento, moi compacto. Non presenta inclusións nin 

achádegos. Localízase na zona SL do espazo interior definido pola U.E. 052. 

Trátase dun depósito de xabre sobre o que se erguen as pilae/balsas. 

 U.E. 259. Depósito. Nivel cincento, o grado de compactación que presenta é moi 

baixo e a súa granulometría fina. Trátase dun nivel de area con abundantes 

inclusións de carbón. 

 U.E. 276. Estrutura. Muro semicircular de cachotería (pezas graníticas de tamaño 

medio). Documéntase por debaixo da U.E. 169 e da U.E. 250. Non presenta 

morteiro e as pezas que o componen só están traballadas pola súa cara externa. 

 U.E. 285. Depósito. Nivel amarelento, moi compacto. Non presenta inclusións, nin 

achádegos. Localízase no espazo entre as U.Es. 052 e 101. Trátase dos restos dun 

pavimento de xabre relacionado co uso das pilae/balsas 196/250. 

 
Detalle do exterior da U.E.  052 
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Espazo 4. (Lámina 05) 

As unidades estratigráficas que conforman este espazo localízanse nas U.R.s 2641, 2642, 

2643, 2541, 2542, 2543, 2544, 2441, 2442, 2443, 2444, 2343 2 2344. E un espazo que se 

anexa ao 2 polo sur e que se compón de muros e depósitos que compoñen un área 

habitacional construída sobre un socalco artificial. 

Como nos espazos anteriores, aquí tamén nos atopamos con vestixos das antigas 

escavacións dos anos 50-70, así nesta zona se emplaza a “estrutura E”, tamén denominada 

“casa 2” “(…) la casa es mucho más espaciosa y con muros de tramos rectos” escavada nos anos 50 

(FILGUEIRA E BLANCO. 1962: 145) e posteriormente sondeada nos 70 cando nela se 

practica unha sondaxe de 1 x 1 m.  

Outro elemento xa coñecido en parte e escavado na campaña de 1973 é a “estructura 

oblonga” ou “muro D da área 1” (FARIÑA BUSTO. 1975: 167) e o “muro B” da mesma 

zona (Ib ídem: 169). 

Pero ao igual que paso cos espazos anteriores, a metodoloxía empregada polos anteriores 

escavadores permitíu que se conservasen testemuñas da estratigrafía, o que nos posibilitou 

realizar unha lectura arqueolóxica dos restos. En base a esto, podemos esbozar que este 

espazo 4 érguese sobre un socalco creado sobre a duna fosilizada, que se localiza en todo o 

xacemento, e que se anexa ao espazo 2 para, con seguridade, aproveitar a firmeza 

constructiva deste.  

Cronolóxicamente, os materiais indicaban que este espazo desenvólvese no século II a.C e 

que no cambio de Era é amortizado por unha serie de estruturas vinculadas ao mundo 

román e esta cronoloxía relativa vese corroborada polo C14 que nos aporta para o 

momento de destrucción dunha das estruturas unha datación do século II a.C. 

O conxunto de unidades estratigráficas que compoñen este espazo son: 

 U.E. 008. Corte. Presenta unha forma cuadrangular en planta coas esquinas en 

ángulo recto. A súas dimensións aproximadas son de 1’5 x 1’5 m e as paredes son 

oblícuas e a base e chá. A U.E. que rechea este corte é a 001. Trátase dunha 

sondaxe practicada nos anos 70. 
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 U.E. 023. Estrutura. Muro de planta rectangular (aínda que algo irregular) coas 

esquinas redondeadas. Presenta unhas dimensións de 5,6 m (N-S) x 3,5 m (L-O) x 

0,40 m (anchura). O material constructivo son xistos de pequeno tamaño e 

presenta restos de morteiro de xabre. Esta construcción adósase á U.E. 021 na 

parte S desta edificación. Corresponderíase, como recollemos liñas atrás, coa 

estrutura E de Filgueira e Blanco ou coa cabana oblonga de Fariña. O interior do 

muro presentaba un revoco interior vermello cando foi escavada nos anos 50 e que 

actualmente está desaparecido. 

 
U.E.023 en proceso de excavación. 

 

Vista da U.E. 023 nos traballos de 1973. 
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 U.E. 029. Depósito. Nivel amarelo-cincento, presenta un grado de compactación 

medio-baixo. Este depósito atópase limitado polas U.Es 023 e 030. Documéntanse 

un importante número de achádegos, tanto cerámica castrexa (xerras e olas Toralla 

e bordes aristados marítimos), como restos de fauna doméstica, especialmente de 

ovicápridos e malacofauna. 

 U.E. 033. Depósito. Nivel de terra e clastos graníticos e xistos de tamaño medio. O 

grado de compactación é baixo. Trátase do derrubo “moderno” da estrutura 023 

acontecido con posteriosidade á súa excavación nos anos 70. 

 U.E. 049. Depósito. Nivel de terra marronáceo cun grado de compactación media e 

como inclusión de algún clasto granítico de pequeno tamaño. Ao igual que na U.E. 

029 documéntanse nela un importante número de achádegos na mesma liña que na 

citada U.E. 

 U.E. 053. Depósito. Nivel amarelo-vermello moi compacto. Trátase do primeiro 

nivel de pavemento documentado no interior da U.E.023. Presenta alteracións 

froito das campañas anteriores de excavación en non se conserva íntegramente 

pola realización dunha sondaxe nos anos 70 (U.E.008). 

 U.E.065. Estrutura. Muro de escasa consistencia constructiva. Só conserva unha 

fiada e posiblemente non tivese máis. Composto por clastos graníticos de tamaño 

medio sen presentar unha cara traballada clara, reempregando incluso materiais (un 

muíño circular o un chanto con varias cazoletas) 
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Muíño circular reempregado na U.E.065. 

 U.E. 066. Estrutura. Muro de aparello mixto, cachotería (granito e xisto) e morteiro 

de xabre. Mide 3,60 m de largo e presenta unha orientación N-S xa que o resto da 

estrutura se atopa desmantelada. Trátase de parte do muro doutra cabana similar á 

U.E.023 que ao igual que esta xa fora escavada en parte no ano 1973, na que se 

definiu como estrutura A ou oblonga (FARIÑA BUSTO. 1965: 169). A cara 

interna da estrutura conserva restos de revoco interior de cor vermello. 

 

 U.E.069. Depósito. Nivel de terra amárela, presenta un grado de compactación 

medio e unha granulometría fina. Este nivel é arqueolóxicamente estéril. 



   

“Intervención arqueolóxica para a recuperación patrimonial do xacemento de A Lanzada 

 (Sanxenxo, Pontevedra).". 
38 

 U.E. 071. Depósito. Nivel de terra amárela, presenta un grado de compactación 

medio. Trátase dun nivel de gravas e documéntanse abundantes carbóns. Localízase 

baixo a U.E anterior. 

 U.E. 078. Depósito. Nivel escasamente compactado, composto por terra, cunchas, 

ósos e abundante material cerámico (cerámica castrexa típica do Ferro II –olas e 

xerras Toralla, bordes aristados, estampilla, etc- e algún material de importación de 

clara filiación púnica procedente da zona do actual Cádiz), destacar a aparición 

neste nivel dos fragmentos dunha fíbela de “longo travesaño”. 

 U.E. 081. Depósito. Nivel de terra marrón e abundantes clastos de granito e xisto 

de tamaño medio. O grado de compactación é escaso. Aparece algún anaco 

cerámico castrexo (borde tipo Vigo e dolia indíxena de almacenaxe). 

 U.E. 085. Depósito. Nivel negruzco, o grado de compactación e medio-baixo e a 

granulometría fina. Neste nivel documéntanse cerámica castrexa (bordes tipo Vigo 

e xerras Toralla), unha fíbela de tipo trasmontano e dous fragmentos de muíño 

circular, ademais de abundantes carbóns. Todo este nivel está relacionado coa 

destrucción da cabana por acción do lume. 

 U.E. 086. Depósito. Nivel vermello-negruzco, o grado de compactación e alto e a 

granulometría fina. Non se documentan achádegos. Trátase do pavimento da 

cabana definida pola U.E 066 e posiblemente estaría realizado en xabre, aínda que 

é difícil de afirmalo por atoparse totalmente calcinado. 

 U.E. 094. Depósito. Nivel marronáceo, cun grado de compactación medio-baixo 

debido á grande cantidade de gravas que o compoñen. Documéntanse neste 

depósito un elevado número de achádegos case todos ósos de fauna doméstica, 

sobresaíndo porcentualmente os restos de ovicápridos. 

 U.E. 105. Estrutura. Murete composto por tres laxas de xisto. Non presentan 

morteiro entre elas. Configuran un espazo semicircular pechándose ao sur contra a 

U.E. 108. Trátase das pedras delimitadoras dun fogar. 

 U.E. 106. Depósito. Nivel de arxila rubefactada pola acción do lume. Esta nivel 

atópase delimitado pola U.E. 105 e trátase do base do fogar. 



   

“Intervención arqueolóxica para a recuperación patrimonial do xacemento de A Lanzada 

 (Sanxenxo, Pontevedra).". 
39 

 U.E. 107. Estrutura. Muro semicircular desmantelado en parte que conserva duas 

fiadas. Construído en cachotería (básicamente con xistos) e morteiro posiblemente 

de xabre.Trátase dos vestixos doutra cabana como as definidas anteriormente 

(U.Es 023 e 066). A esta estrutura,  aparentemente, se lle adosan duas estruturas 

emprazadas no sector que foi só obxecto dos traballos de limpeza sa cales puideran 

ser de época romana (non podemos ser taxativos xa que ata que as citadas 

estruturas non sexan escavadas no futuro, non poderemos afirmar nada delas). 

 U.E. 109. Depósito. Nivel vermello-amarelo, moi compacto. Delimitado pola U.E. 

107 xa que se trata do seu pavimento interior. 

 U.E. 112. Depósito. Nivel marrón, presenta un grado de compactación medio-baixo 

e unha granulometría media-fina. E un depósito de gravas no que non se 

documentan achádegos. Interpretámolo como un “botado” de nivelación para 

poder construir nesa zona do xacemento. 

 U.E. 139. Depósito. Nivel vermello, moi compacto. Composto por xabre, grava e 

arxila. Ocupa todo o exterior da zona ocupada polas U.Es 023 e 066 o que nos leva 

a afirmar que se trata do pavimento exterior desta área habitacional. Sobre él 

repousan as U.Es 069 e 130. 

 U.E. 145. Estrutura. Murete composto por tres laxas de xisto de tamaño medio. 

Non está unidas con morteiro e serven de elemento delimitador polo L do 

pavimento U.E. 139. 

 U.E. 157. Corte. Presenta unha planta oblonga e paredes cóncavas. Trátase da 

impronta da cimentación da U.E. 066 naquelas zonas onde foi desmantelada dita 

estrutura. 

 U.E. 185. Estrutura. Muro construido con pedras graníticas e xistos de tamaño 

medio-grande. Non posúe cara exterior nin presenta restos de morteiro. Presenta 

unha orientación NO-S, adosándose no seu extremo NO á U.E. 021. Trátase dun 

muro de contención e delimitación do socalco sobre o que se edifican as U.Es 023, 

066 e 107. 
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 U.E. 187. Depósito. Nivel pardo, moi claro. Presenta un escaso grado de 

compactación e unha granulometría moi fina. Non se documentan achádegos 

neste nivel. Trátase da duna que ocupaba todo este sector do xacemento. 

 

Espazo 5. 

As unidades estratigráficas que conforman este espazo localízanse nas U.R.s 2942 e 2944. 

No caso que nos centra máis que espazo, poderiamos falar de grupo estratigráfico ou de 

estrutura pero seguindo o esquema establecido dende o principio preferimos seguir 

falando de espazos. 

 

 

Estamos ante unha nova estrutura habitacional e como nos casos anteriores tamén 

escavada nas campañas antigas aínda que para este caso non contamos con referencias 
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escritas, só gráficas, un croquis dos anos 60 do Sr García Alén e unha planta ideal do 

xacemento realizada nos anos 70 por Fariña Busto3. A este “hándicap” temos que engadir 

a limitación espacial, xa que se documenta contra o perfil N da área escavada co que a 

documentación deste espazo é sesgada. 

Cronolóxicamente, os materiais indican que este espazo desenvólvese no momento 

temperán do século II a.C, así se documentan bordes de vasillas de almacenaxe tipo Cíes 

ou bordes aristados marítimos. 

O conxunto de unidades estratigráficas que compoñen este espazo son: 

 U.E. 047. Depósito. Nivel composto de terra negruzca e clasto graníticos de 

tamaño medio. Documéntase material cerámico castrexo e alguna importación da 

que destacaríamos un fragmento de borde de ánfora púnica tipo Mañá C2b na 

variante T.7.4.3.3 (RAMÓN TORRES: 1995) e algún resto de fauna doméstica. 

 U.E. 048. Estrutura. Muro de cachotería (granito) con restos de morteiro de xabre. 

As pedras presenta trabajjada a súa cara externa, non así a interna. O que nos 

temos documentado é parte dun esquinal redondeado da estrutura, pero polas 

referencias anteriores parece que se trata dunha cabana oblonga con adro. 

 U.E. 054. Depósito. Nivel negruzco, presenta un grado de compactación medio e 

unha granulometría fina. Documéntanse abundantes restos cerámicos de clara 

adscripción ao Ferro II (xa referidos anteriormente), restos de fauna e neste caso 

non só doméstica (destacar a aparición dunha mandíbula de équido) xa que tamén 

se documentou parte dunha costela de cetáceo. 

 U.E. 102. Depósito. Nivel vermello, presenta un grado de compactación alto. 

Delimítase polas U.Es 021, 048 e 159. Trátase dun pavimento de xabre rubefactado 

pola acción do lume, posiblemente o pavimento exterior da U.E 048 en el 

documéntanse vestixos de traballo metalúrxico (varias escouras e bágoas de bronce 

procedentes dunha colada). 

 U.E. 159. Estrutura. Muro de cachotería realizado con cachotes de granito de 

tamaño medio que se asentan con morteiro de xabre. Esta estrutura adósase polo 

                                                 
3
 Consérvase entre a documentación depositada no Museo de Ourense. 
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N á U.E. 021. Probablemente sexa parte do muro que pecha a cabana a modo de 

adro 

 U.E. 275. Estrutura. Muro de cachotería similar ao anterior. Adósase ao exterior da 

U.E. 021 no seu sector NO e presenta unha dirección NO-SL. 

 

 

Outras U.Es. 

Neste epígrafe recollemos aquelas unidades estratigráficas que sendo significativas non se 

integran en ningún dos espazos descritos, a pesares de que moitas son coetáneas das xa 

descritas. 

 U.E. 018. Estrutura. Muro lineal que se desenvolve paralelo ao perfil O da área 

escavada en dirección N-S. Igual que en casos anteriores esta estrutura xa fora 

escavada por Filgueira e Blanco Freijeiro (1965:143): “(…) En la zona D continúa la 

exploración de muros. Sin duda existen dos, confluyentes de distinta época: primitivo el m´s 

delgado, al O., perteneciente a la citania prerromana”, e polo que estes autores descreben 

o muro se proxecta ata o cantil que cae a Praia de Foxos, co que pecha o Campo da 

Lanzada de N-S. Trátase dun muro de contención como a U.E. 185, repetindo o 

mesmo esquema, muro de contención dun socalco creado artificialmente mediante 

un “botado” de gravas (U.E. 158) que repousa directamente sobre unha duna (U.E. 
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168). Atendendo a esquema que repite, relacionamos esta estrutura coa zona 

habitacional que definimos como Espazo 4, co que cronolóxicamente esta 

estrutura sería ubicable no século II a.C. 

 
Vista desde o S das U.Es 018 e 030 

 

 U.E. 022. Estrutura. Muro semicircular emprazado entre as estruturas 018 e 021. 

Construído con cachotes de granito sen morteiro. Ao igual que U.E.s anteriores 
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esta tamén foi escavada nos anos 50, definida como “I” (FILGUEIRA E 

BLANCO FREIJEIRO: 1965). Ao N desta estrutura aínda se conservaba parte da 

entulleira destes antigos traballos documentándose un bó número de materiais que 

contribúen a establecer unha cronoloxía aproximada para esta U.E entre finais do 

século I d.C e mediados do século II d.C., grazas á aparición de Sigillata hispánica, 

imitación rexionais de engobe vermello pompeiano, un anaco de vidro, anacos de 

paredes finas e unha moeda de Vespasiano cuñada en Roma. 

 U.E. 030. Estrutura. Muro de cachotería (bloques de granito e xisto de tamaño 

medio) asentado con morteiro de xabre. Estrutura que converxe coa U.E. 018, de 

feito adósase a esta nun punto determinado, presentando unha orientación N-S 

aproximadamente. Tamén foi escavada nos ano 50. Cronolóxicamente, é posterior 

ao século II a.C. tanto porque se adosa á U.E. 018 que situamos nesa cronoloxía 

como, porque se asenta sobre parte dun Concheiro asociado á área habitacional 

(Espazo 4), cuestión que xa poñían de manifesto Filgueira e Blanco Freijeiro. 

 U.E. 055. Depósito. Nivel grisáceo, plástico e compacto, de granulometría fina 

Localízase nas U.Rs 2544 e 2545. Documéntanse abundantes achádegos sendo 

sinalables os numerosos anacos de cerámica (Sigillata hispánica, imitacións 

rexionais de engobe vermello pompeiano, paredes finas de Melgar de Tera, 

cerámica romana pintada, posiblemente de alfares bracaraugustanos e cerámica 

común romana de mesa) e un bó número de moedas romanas que configuran un 

amplo abano cronolóxico, entre os séculos II e IV d.C. Posiblemente este depósito 

esté realacionado coas estruturas non escavadas emprazadas na área S do Campo 

da Lanzada. 

 U.E. 091. Estrutura. Muro de cachotería (cachotes de granito e xisto de tamaño 

medio) asentado con morteiro de xabre. Presenta unha orientación NL-SO e sae 

do perfil na U.R 2745, razón pola cal non puidemos definir a qué tipo de estrutura 

correspondía. Atendendo aos materiais documentados nas U.Es relacionadas co 

seu momento de uso poderiamos estar ante a estrutura máis tardía da área 
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escavada xa que nesa U.R. apareceron 2 anacos de Sigillata africana datada no 

século IV d.C. e unha base dunha Sigillata focense da mesma cronoloxía 

 
U.E. 091 en proceso de escavación 
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Os materiais. 

A pesares de que a grande parte da área escavada atopábase xa escavada, o número de 

materiais documentado foi importante podendo resumirse en cifras así: 

-Cerámica: 10.800 pezas 

-Líticos: 240 

-Vidro: 17 

-Bronce: 188  

-Ferro: 78 

-Escoura: 164 

-Prata: 1 

-Óso: 143 

-Cunchas: 72 

  -Pasta vítrea: 2 

Como na maioría dos xacementos arqueolóxicos, o tipo de material máis abundante 

correspóndese coa cerámica, a cal se pode dividir en varias produccións: 

 Cerámicas indíxenas 

 Segunda Idade do Ferro (Fase II) 

 Segunda Idade do Ferro (Fase III) 

 Cerámicas de importación 

 Iberopúnica e ibérica 

 Itálica 

 Romana 
 

CERÁMICAS INDÍXENAS: 

Con diferencia é o material más abundantes documentándose material castrexo de duas 

etapas perfectamente diferenciadas, as cales cronolóxicamente nos establecen uns 

parámetros relativos que nos sitúan entre os séculos IV a.C e I d.C. 

Segunda Idade do Ferro, Fase II (IV-II a.C.) 
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Os materiais adscribibles a este período son os máis numerosos dentro da cerámica 

indíxena documentada, aparecendo en case toda a área escavada, pero cobrando especial 

protagonismo nos concheiros ubicados nos entornos das estruturas U.E.023 e U.E.021. 

As pezas presentan un modelado coidado, con desgraxantes ou desengordurantes de 

calibre medio ou fino e unha preparación superficial, en xeral, moi coidada; a decoración 

faise rica e variada, tanto na técnica como nos motivos, sendo predominante o emprego da 

estampilla. 

Morfoloxicamente, as formas son flexionadas e abertas, pero tamén abertas sinxelas, 

arestadas abertas, formas fechadas sinxelas ou compostas. 

 
Conxunto de cerámicas típicas das Rías Baixas na Fase II (GONZÁLEZ RUIBAL: 2006-2007) 

Desta fase se documentan moitas das variantes, formas e tipos característicos das Rías 

Baixas:  

Olas de bordo engrosado Tipo Cíes 

Se trata da forma predominante na Fase II das Rías Baixas. É característica a súa pasta de 

cor alaranxado intenso en superficies. O desgraxante é micáceo, pero con numerosas 

intrusións de seixo de calibre medio/groso.  

Resulta tamén moi característica a preparación superficial, que separa a panza do colo con 

diferentes preparacións: polo xeral se brune o espatula horizontalmente en torno a colo e a 

panza se brune en vertical. Estes recipientes se empregan para cociña e almacenaxe. 
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Xerras Tipo Toralla 

As xerras tipo Toralla se encontran moi ben representadas por un alto número de 

individuos e unha gran variedade de tipos. Predominan as que teñen asas acanaladas, e 

dentro destas as que posúen dúas acanaladuras.  

 
Detalle dunha asa de xerra Toralla 

 

Olas tipo Toralla 
Se trata de recipientes de dimensións semellantes ás xerras tipo Toralla, pero dotados de 

dúas asas, en vez de unha, moi raramente decoradas, como tampouco o está o resto do 

recipiente. Teñen perfil flexionado, coa panza claramente marcada. A veces aparecen 

bruñidas. 
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Olas de bordo arestado marítimo 

Son o segundo tipo máis abundante, xunto ás de bordo engrosado tipo Cíes. O uso, neste 

caso, é máis culinario que de almacenaxe, como o indica o feito de que case sempre 

aparecen recubertas de espesas capas de feluxe. 

Son parcas en preparados superficiais, os desgraxantes son máis finos (os desgraxantes 

grosos son máis útiles nos recipientes de almacenaxe) e as superficies presentan colores 

marróns ou grises, máis escuros. Este tipo aparece no século IV a.C. e perdura sen apenas 

cambios ate inicios do século I d.C., si ben a partires do século II a.C. Se engloban neste 

apartado tódolos arestados marítimos, aínda que por cronoloxía poden corresponderse coa 

Fase III. 

Segunda Idade do Ferro, Fase III (II a. C-I d.C.) 

Os materiais deste momento tamén son abundantes, pódese dicir que continúa a evolución 

emprendida na fase II, a pesares de que a maioría dos tipos cerámicos desaparece. Xa se 

documentan pezas feitas a torno, abundan as preparacións superficiais moi coidadas e a 

decoración que parece retinxirse a certos tipos cerámicos, tornase moi barroca, destacando 

a perda de importancia da estampilla. 

 
Decoración aplicada. 
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As formas e tipos que caracterizan esta fase son: 

Olas de bordo arestado tardías 

Trátase dunha producción moi característica dos séculos II a.C. a inicios do I d.C. O 

elemento diferenciador de vasillas con bordo arestado anteriores é que o labio é máis groso 

e saínte que nos arestados marítimos clásicos. A pasta soe ser de cor claro –branco sucio, 

gris, gris rosado- con superficies sen preparación e desgraxante fino micáceo. Soen ter 

feluxe, o que reflexa o seu uso na cociña. 

Vasillas con labio plano decorado 

A decoración no labio se xeneraliza na transición entre a Fase II e a III, en torno ao século 

II a.C. As decoracións son bastante heteroxéneas: zigzags incisos, círculos concéntricos 

estampillados, liñas oblicuas, etc. É bastante probable que esta tradición se extinguise antes 

da época augustea. 

 

Dolia indíxenas: de “aba soerguida” e de borde arestado plano 

Un dos elementos que caracteriza ao Ferro final é la abundancia de contenedores, 

alomenos na zona das Rías Baixas. Podemos sinalar fundamentalmente dous tipos: os de 

aba soerguida moldurada (forma 5 de Martins 1990), a súa orixe hai que situala no noroeste 

de Portugal e que, en última instancia, proveñen dos modelos púnicos, e os de borde 

arestado plano ou oblicuo (formas 1b e c de Martins 1990).  
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Os primeiros están feitos ocasionalmente a torno – podería incluso pensarse en 

importacións, especialmente aqueles que posúen unha pasta branca cincenta-, mentres os 

segundos sempre son modelados a man. Os recipientes de “aba soerguida” se caracterizan, 

como o seu propio nome indica, polo levantamento do borde, que soe posuír polo menos 

dúas arestas ben marcadas para encaixar unha tapadeira. 

Na zona das Rías Baixas se realizaron versións locais destas talhas de almacenaxe, que se 

caracterizan pola introducción de elementos do bordo tipo Vigo, como a decoración ou o 

reforzo.  

Contenedores de bordo reforzado tipo Vigo 

Trátase dun tipo de recipiente utilizado para almacenaxe, seguramente de líquidos. Non 

obstante, algunhos exemplares de pequeno diámetro (PZMTA03/a16891, 27039) poderían 

ter outra función. O feito de que sexan os únicos recipientes decorados na Fase III fan 

pensar que tiñan unha función social destacada. 

 
 

CERÁMICAS DE IMPORTACIÓN: 

Como xa recollemos ao inicio deste apartado, pódense diferenciar tres familias 

diferenciadas dentro dos materiais de importación. Cronolóxicamente, os primeiros serían 

cerámicas de producción púnica e ibera, tras estes e en moitos casos, con eles, a cerámica 

itálica faría a súa aparición, para en último lugar, falar a “grosso modo” de cerámica 

romana. 
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Cerámica púnica e ibera 

Dentro desta familia deveriamos establecer á súa vez outra subdivisión, esta baseada nas 

produccións, así atoparíamos material anfórico, cerámica pintada e a que poderiamos 

calificar como cerámica común. 

ANFORAS.  

Non se trata dun material excesivamente abundante (a diferencia do documentado nas 

escavacións antigas) pero si que resulta indicativo a nivel cronoloxías relativas e 

procedencias.  

O tipo anfórico más abundante correspóndese coa Mañá C2 (na súa variante 2b) ou que o 

que é o mesmo co tipo T.7.4.3.3 (RAMÓN: 1995). Trátase dunha ánfora moi abundante en 

todo o Mediterráneo central e occidental entre o 200 e o 30 a.C. (Ramón 1995). Posúe polo 

xeral pastas duras, lisas e ásperas ao tacto, de pasta sándwich (amarelo, nápoles-rosa 

alaranxado-amarelo nápoles) e escaso desgraxante. No Campo d’A Lanzada documentamos 

dous tipos diferenciados de pasta, o descrito anteriormente e outro de cor amarelo, ben 

decantado relacionado con alfares gaditáns. Cronolóxicamente é un anfora que nos sitúa no 

século II a.C. 

 
Borde dun exemplar de T.7.4.3.3 
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CERÁMICA PINTADA. 

Pode dividirse entre Kalathos e askós, ambos elementos de gran interese por estar 

perfectamente individualizados e ser sinxelamente recoñecibles. 

Kalathos, como dixemos fácilmente recoñecibles polo seu borde plano e paredes rectas. 

Detectáronse dous tipos de pasta (ao igual que noutros xacementos da costa galega), unha 

oxidante homoxénea, dura, de son metálico e cor alaranxado, e outra de cocción oxidante 

homoxénea ou mixta (co cerne máis escura ca superficie), cor amarelento e pasta 

fácilmente erosionable. Esta polaridde de pastas fálanos dunha orixe diferencia, uns 

adscribibles á producción de Fontescaldes e outros quizás procedentes do entorno de 

Ampurias, repetindo a mesma procedencia doutros kalathos documentados no NO. 

Cronolóxicamente este tipo de pezas pode encadrarse entre o 180 a.C e o 50 a.C. 

 

 

Askós. Xa se tiña detectada a presencia de askoi na Lanzada (GONZÁLEZ RUIBAL: 

2004a) e de clara procedencia ebusitana. Agora podemos plantexar que existen elementos 

de duas procedencias diferentes, igual que no caso dos kalathos. Neste caso a xa detectada e 

publicada anteriormente, agora deberíamos engadir pezas procedentes de Gadir, 

caracterizadas polas súas pastas amarelentas ben depuradas. 
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Cronolóxicamente estas pezas establecen unha cronoloxía relativa encadrable entre o 

último cuarto de século III a.C e mediados do II a.C. 

 

CERÁMICA COMÚN. 

Baixo este epígrafe recollemos aquelas pezas de clara producción púnica, pero que non se 

atopan individualizadas como tal, así documéntanse as típicas olas de pastas amarelentas e 

duas asas de clara procedencia gaditana e que cronolóxicamente son encadrables entre 

finais do século II a.C e comezos de I d.C. 

 
Oliña de cerámica común púnica procedente de Gadir. 

Cerámica itálica 

De novo baixo un epígrafe integramos varias produccións, neste caso aquelas procedentes 

do Península Itálica e correspondentes co período republicán, así debemos diferenciar entre 

ánforas e cerámicas finas. 

ÁNFORAS. 

De procedencia claramente campana como indican as partículas volcánicas que compoñen 

o desgraxante destas produccións. 
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Tipolóxicamente podemos diferenciar entre: 

Ánforas grecoitálicas, tamén recollidas ás veces na bibliografía especializada coma 

Lamboglia 1. Como xa dixemos as documentadas na Lanzada correspóndense con 

produccións itálicas e cronolóxicamente son materiais encadrables no século II a.C. 

Dressel 1, nas súas variantes 1a e 1c. Trátase dun tipo evoluído das anteriores que 

cronolóxicamente aparecen no tránsito do século II ao I a.C. e no caso das aquí 

documentadas tamén sabemos que se trata de pezas de procedencia campana. 

 
Borde de ánfora Grecoitálica. 

 

CERÁMICAS FINAS. 

Dentro das finas no Campo d’A Lanzada habería que diferenciar entre duas produccións: 

Campaniense e Terra Sigillata. As pezas documentadas na Lanzada non poden 

clasificarse tipóloxicamente xa que se atopan fragmentadas e maioritariamente os anacos 

correspóndense con panzas. Cronolóxicamente, as campanienses aparecen no século II a.C 

e perduran ate o século I a.C e as sigillatas itálicas comezan a producirse a mediados do 

século I a.C., perdurando ata a primeira metade do século I d.C. 
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Anaco inclasificable de Terra Sigilla Itálica. 

Cerámica romana 

Recollemos aquí todas aquelas produccións cerámicas que fan aparición a partires da 

segunda metade do século I a.C. 

ÁNFORAS. 

Porcentualmente o tipo anfórico maioritario é a Haltern 70 de producción bética (con 

seguridade de alfares da desembocadura do Guadalquivir) ao igual que acontece en outros 

xacementos da costa galega. Trátase dun envase polifuncional (podía empregarse para o 

transporte de viño, defrutum e incluso olivas), evolución da Dressel 1. Que 

cronolóxicamente pode encadrase entre o 75 a.C. e o 50 d.C. 

 
Pivote de Haltern 70 con grafitti. 

Outros tipos anfóricos tamén documentados e da mesma procedencia, son individuos de 

Dressel 7/11 (ánfora de salgados) e Dressel 20 (ánfora de aceite), a primeira cunhas 
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cronoloxías similares á Haltern 70 e a segunda comeza a producirse a comezos do século I 

d.C pervivindo ata o século III d.C. 

Tamén contamos con individuos de Lomba do Canho 67, antecedente da Haltern 70 

prodúcese en alfares do sur de Portugal, cronolóxicamente encádrase no século I a.C. 

 

CERÁMICAS FINAS . 

Aquí integramos duas produccións diferenciadas, a terra sigillata e as paredes finas. Das 

primeiras diferenciar entre: 

 Terra Sigilla Hispánica, o tipo maioritarios son as formas 37 (con e sen 

decoración), 29, 15/17 e 8. Todas comezan a producirse a partires do segundo 

cuarto do século I a.C. e agás a 29 o resto perduran ata o Baixo Imperio. Son pezas 

procedentes de alfares rioxanos, do grande alfar de Tritium Magallum 

 
Anaco de base dunha forma 37. 

 Terra Sigillata Hispánica Tardía. Dous tipos adscribibles a esta producción, a 

cunca 37t (lisa e decorada) e a forma 8. Cronolóxicamente son produccións que 

aparecen a partires do século III d.C cando os grandes alfares peninsulares 

esmorecen e aparecen outros especialmente en zonas da Meseta Norde. 
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 Terra Sigillata Africana. De novo temos dous individuos adscribibles a esta 

producción, ambos procedentes de Túnez, trátase das formas 52b e 91b, ámbalas 

duas adscribibles ao século IV d.C. 

 
Borde de sigillata africana. Forma Hayes 52b. 

 Paredes finas. Aparecen moitos anacos desta producción, aínda que á súa 

excesiva fragmentación impídenos falar de tipos. No tocantes á súa procedencia, 

podemos dicir que son maioritariamente peninsulares, tanto da Bética coma de 

alfares máis próximos, caso de Melgar de Tera (Zamora). Cronolóxicamente, as 

primeiras pezas aparecen no século I a.C. e perduran ate comezos do principios 

do século III d.C. 

 
Panza de “gobelette” do alfar de Melgar de Tera. 

CERÁMICA COMÚN. 

Son produccións rexionais tanto de Lugo coma de Braga, sendo maioritarias as primeiras e 

destacando nestas as imitacións de engobe vermello pompeiano que comezan a producirse 
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a fines do século I d.C e perviven ata o século III d.C. entre a “panoplia” formal destacan 

as fontes de borde aristado. No caso das produccións bracarenses, destacan os anacos de 

xerras pintadas similares ás documentadas nos enxovais da necrópole documentada nos 

anos 60 e 70. 

 
Borde de prato de cerámica común, imitación de vermello pompeiano. 

 

METAIS. 

Porcentualmente é o corpo de materiais máis abundante trala cerámica, englobando os 

bronces, ferros e o único obxecto de prata documentado. 

Bronces. 

Debemos diferenciar entre materiais castrexos e materiais romanos. 

Entre os primeiros destacan as fíbelas documentadas encadrables en tres tipos: 

 Trasmontana 

 De aro interrumpido 

 De longo travesao sem espira 

Cronolóxicamente son pezas que nos aportan unha ampla datación, un marco que se 

iniciaría no século IV a.C. e que remataría no século I a.C. 

Outro tipo de materiais de bronce singulares e destacables serían: unha pulseira/brazal que 

presenta decoración, dous aneis, un colgante amorcillado (quizais a pez amáis antiga 

documentada na excavación xa que podería encadrarse no século V-IV a.C.). 

A todo esto, habería que engadir os abundantes restos documentados que indican un 

intenso traballo metalúrxico dende bágoas de bronce (restos de “colada”), pasando por 

crisois, esponxas ou escouras. 
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Pulseira/brazal decorado 

 
Colgante “amorcillado” 

 
Fíbula de longo “travesao sen espira” 
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No tocantes aos materiais de clara cronoloxía romana debemos referenciar varios cravos 

deste material (empregados en construcción naval) e as 19 moedas documentadas de 

amplísima cronoloxía (Ss. I – IV d.C) onde destacaríamos un as de Vespasiano, un sestercio 

de Antonino Pío ou un semis de Crispus. 

 
As de Vespasiano cuñado en Roma. 

 

 
Sestercio de Antonino Pío 
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Ferro 

Ao igual que os bronces, documéntanse abundantes materiais, case todos relacionados co 

mundo cotiá, así destacaríamos unha fouce, un par de cóitelos e abundantes cravos. 

 
Fouce 

 

LÍTICOS. 

Documentamos na nosa intervención abundantes obxectos realizados en pedra 

pertencentes ás diferentes esferas da vida, dende pezas de moenda (muíños barquiformes e 

circulares), pesas de rede, machados, xunques e, incluso, obxectos relacionados co mundo 

suntuario (colgantes).  

O soporte maioritario destos elementos é o granito, pero tamén aparecen obxectos 

realizados en xisto e en cuarcita. 
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Machado de cuarcita. 

 
Pesa de rede de xisto. 

 

OUTROS OBXECTOS 

Baixo este epígrafe recollemos o resto de obxectos documentados nos traballos, onde 

habería que destacar a industria ósea e os obxectos de vidro e pasta vítrea. 
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De industria ósea, dicir que se documentaron varias anacos de enmangues de puñais 

decorados con incisións, con motivos idénticos aos documentados na cerámica do Ferro II, 

dous peites (posiblemente empregados para o traballo da lá ou o liño) e tres fusaiolas 

realizadas sobre rótulas de vacún unha delas decorada mediante estampillado. 

 
Enmangue de puñal ou coitelo 

 
Peite de lá ou liño 
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Polo que se refire aos elementos de vidro e pasta vítrea, dicir que cronolóxicamente os 

primeiros elementos están relacionados co mundo román, obxectos cronolóxicamente 

encadrables a partires do século I d.C. e que son anacos de cuncas e vasos onde quizais a 

peza máis destacable é unha panza dunha cunca de costelas. No tocantes aos segundos, só 

documentamos dous elementos, duas doas de colar, unha troncocónica e outro unha doa 

oculada procedente do mundo mediterráneo, ámbalas duas doas son encadrables no Ferro 

II, sendo máis salientable a cronoloxía que nos da a segunda xa que se trata dun elementos 

que aparece no S. V a.C. e que non sobrepasa o III a.C. 

 
Doa oculada 
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5 – CONCLUSIÓNS 

 

A excavación que presentamos nas liñas anteriores,  é a primeira fase dunha intervención 

global na que a Deputación de Pontevedra coma promotora pretende recuperar 

patrimonialmente un espazo arqueolóxico esquencido e deteriorado ate o momento. 

Para elo e debido á súa ubicación nun espazo costeiro e protexido, o xacemento se atopa 

dentro da Rede Natura 2000, o proxecto autorizado no seu intre pola Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural contou tamén coas autorizacións do Servizo de Conservación da 

Natureza (Consellería de Medio Rural) e da Consellería de Mar, dando así cumprimento á 

lexislación sectorial vixente. 

Unha vez acadadas as autorizacións, executáronse os traballos arqueolóxicos cunha 

modificación respecto ao proxecto de intervención, a área de excavación viu reducida á súa 

extensión debido á complexidade e potencialidade estratigráfica do xacemento, mantendo o 

resto do “planing” establecido inicialmente, complementándoo co escaneo en 3D das 

diferentes estruturas (un avance dos resultados o recollemos na lámina 6) e con fotografías 

aéreas. 

A intervención executada entre o 07 de xuño de 2010 e o 17 de setembro do mesmo ano 

forneceu toda unha secuencia estratigráfica que comezaría no século III-IV a.C (segundo 

os materiais documentados) e que esmorecería no século IV d.C (atendendo novamente 

aos materiais). Durante este período temporal, puidemos documentar coma o espazo 

coñecido actualmente como Campo da Lanzada foi reestruturado continuamente, 

superpoñéndose elementos que, asemade, nos indican que esta reestruturación non foi só 

urbanística, senón tamén funcional. 

Podemos dicir que o Campo da Lanzada, é un espazo natural, unha duna, que durante o 

século II a.C. (polo menos) é alterado por acción antrópica, recortando o sustrato areoso e 

construíndo socalcos, para acadar un espazo productivo no que es implantan unha serie de 

estruturas relacionadas co tratamento e conservación de peixes e mariscos, que 

posteriormente é modificado coa construcción dunha grande estrutura (posiblemente de 

almacenaxe) que se superpón a algunha destas estruturas citadas, pero que convive con 
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outras e que á súa vez artella un novo espazo, este con carácter habitacional ao que se 

asocian toda unha serie de verquedoiros ou concheiros que indican a intensa actividade do 

lugar antes da chegada de Roma. 

Tras a chegada dos románs ao NO o espazo de novo se remodela e implántanse novas 

estruturas nas que predominan os ángulos rectos (non podemos dicir máis xa que os 

traballos nelas executados se limitaron á súa limpeza) e parece que coa súa implantación, o 

antigo espazo productivo desaparecerá. 
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7. ANEXO GRÁFICO E DOCUMENTAL 

 


