
28. LÓNGARAS (S. MARTIÑO DE XUBIA, NARÓN, A CORUÑA) 

Nome do xacemento: Lóngaras 

Adscripción cultural e tipolóxica: Cuncheiros de ostraceas con material romano 

Dirección: Luis Monteagudo García e Andrés Pena Graña 

Financiamento: Concello de Narón 

SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

Lóngaras é un lugar da Enseada da Gándara na ría de Xubia-Ferrol, no 
Concello de Narón, onde desde hai moitos anos os mariscadores do "Banco das 
Pías" accedían a un pequeno embarcadoiro por un vello camiño de carro. As súas 
coordenadas xeográficas son: Lonx. 43º 29' 30" e Lat. 4º 29' 33" (Cartografía militar 
de España, folla 5-4 (21 e anexas)). 

Lóngaras, vello topónimo de orixe indoeuropea coa significación de "barro e 
seixo", inscribe xeoloxicamente o xacemento nunha grande barreira e gándara que 
os campesiños, desde a ldade Media, cubrían de terra para cultivos. 

O xacemento obxecto desta campaña sitúase a uns dous metros sobre o 
nivel do mar. 

NOTICIA DO XACEMENTO 

O uso do camiño de carro desde antigo produciu un afondamento, 
deixando nas estreitas paredes un nivel de cunchas agachado co tempo pola 
vexetación. Co gallo da crise económica que asolou esta Terra de Trasancos (quebra 
dos asteleleiros), a actividade marisqueira recupera un repentino auxe que abriga a 
unha ampliación do camiño e ó mesmo tempo deixou ó descuberto unha estratigrafía 
de cunchas de ostráceas. 

Un firme de escoria de fundición reduciu considerablemente a altura da 
carreira primitiva. 

Hai sete anos neste lugar, apareceu un anaco de cerámica romana. 
Tratábase dun pequeno anaco de lucerna que se atopa nunha colección privada e 
que erroneamente foi datada no século 111 d. C. 
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1. OBXECTIVOS 

Dentro do proxecto de investigación histórica que está a realiza-lo concello 
de Narón (que en breve será publicado en dous volumes) contemplouse a 
necesidade dunha actuación de urxencia nos restos do cuncheiro perante a súa 
inminente desaparición por mor da construcción dun peirao deportivo. 

2. METODOLOXÍA 

A área, condicionada polo xacemento, elexida para a excavación sitúase en 
ámbalas dúas beiras do camiño que o secciona lonxitudinalmente en dirección NO
SE (do antergo casal de Lángara ata a beira do mar, nomeada A Caleira). 

A dimensión estratigráfica que se aprecia nas dúas seccións (A e B) revelou 
con bastante claridade que o material por enriba do nivel de cunchas inferior (nivel 111-
0 simétrico en ámbalas dúas seccións) corresponde con deposicións e alteracións 
recentes e asimétricas, debidas tanto ás roturacións como á propia existencia do 
mesmo camiño ó irse verquendo as cunchas que viñan coas algas nas súas beiras, 
seguindo información oral do antigo dono das terras e como a estratigrafía amasa: 

1.Na parede O (sección A) optamos pola excavación aberta (unha zanxa 
estreita, longa, paralela e deposición con puntos de referencia cartesianos 
de (1 X 50) particularmente útil neste caso ó non excede-lo cuncheiro os 40 
cm. de ancho na sección vertical occidental (A). Perpendicularmente a este 
abríuse outra de 4X4 metros buscando novas deposicións, con resultado 
negativo. 

2. Na sección A da parede, decidimos un enfoque vertical ó non te-lo nivel do 
cuncheiro máis de 20 cm. de espesor e poderse extraer facilmente as 
cunchas con paleta ou á man. 

3. EQUIPO 

O equipo encargado das excavacións estivo integrado por cinco membros: 
- Dous arqueólogos. 
- Un licenciado. 
- Dous traballadores contrarados polo Concello. 

4. RESULTADOS 

A. ESTRATIGRAFÍA 

Só se puido constatar un nivel (111 -0) de interese baixo a perspectiva 
arqueolóxica. A partir deste intre darase en chamar HORIZONTE DA CALEIRA. 

Caracteriza o horizonte a exclusividade -nembargantes , a presencia 
ocasional de lapas (patella vulgata; e marginula fissura) minchas ou caramuxos 
(littorina littorea; littorina obstulata) unha cuncha de vieira (pectem maximus), 
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Vista xeral do xacemento de Longaras (Narón). 

berberecho (cerastoderma edule) e ameixa (spisula)- da ostra, aplanadas e entaladas 
tiradas no cuncheiro unha vez abertas por medios non mecánicos. 

8. SECTOR A 

A parede occidental presenta seis niveis: 

1-A. Xabre (terra siena claro) e seixo. 
11-8. Xabre (terra siena escura) e seixo. 
111-0. Cuncheiro de "ostrea". 
IV-C. Terra de laboura vella (terra sombra tostada escura). 
V-0. Cunchas de ostráceas (recentes) do banco de Lóngaras. 
VI-E. Terras de laboura traída doutros sitios (terra sombra tostada escura). 

As cunchas (111-0) foron depositadas sobar dun barrizal de xabre en lexeira 
pendente cara ó mar (S) aproximada de vintecinco metros en cadro de xabre e seixo 
de menor espesor cara ó leste (sector 8) onde as cunchas descansan directamente 
sobar dun nivel 1-A. 

C. SECTOR A. XÉNESE ESTRATIGRÁFICA 

O nivel 11-8 débese ó topónimo "Lóngaras". Co tempo as cunchas foron 
cubríndose de terra que se labrou na ldade Media, o coñecemento da microtoponimia 
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(Catastro do Marqués da Ensenada, Libro II en Rendas do Priorato de Xuvia, e os 
foros de Xuvia, cartularios A e B da Col. Diplomática do Mosteiro) permítenos aventu
rar algunhas conclusións sobre a evolución estratigráfica: 

Fíxose un camiño (posterior á deposición das cunchas) de carro ata a beira 
do mar cortando o nivel V-E; o cuncheiro 111-0; e profundizando no xabre 11-B; I-A, ata 
acadar unha pendente de 16 graos e aproximadamente 2 metros de altura máxima 
do nivel 111-0. 

As cunchas quedaron visibles baixo dúas follas de terra de cultivo nos secto
res A e B; unha destas follas (sector A) foi convertida en leira -aforada en 1532 a 
Monteiro da Veiga-, a outra folla (sector B), de menor interese, en bacelar de viñas -
en 1491 traballouna como concesionario do prior Antonio López, Fedro Ferreiro- vol
tando a ser terra de pan en 1531 (segundo os foros de Xuvia). 

Na actualidade o último propietario "Lolo de Lóngaras" verqueu terra no sec
tor A (nivel VI-E para evitar filtracións de auga no seu labradío. Fíxose tamén un 
acceso ó embarcadeiro da Caleira, ampliando considerablemente o vello camiño, 
reducindo a superficie do HORIZONTE DA CALEIRA (sector A, nivel 111-0) a 2 metros 
e á "mínima expresión", a menos de 0,40 metros, á outra beira do camiño (sector B); 
os dous sectores por enriba do nivel (111-0) presentan unha estratigrafía fortemente 
disimétrica. 

O firme deste camiño fíxose de escoria de fundición dunha empresa próxima, 
que tamén verqueu sobor da terra de cultivo (VII-F). 

D. NIVEL 111-0. MATERIAIS 

Recolléronse vinteseis mostras de material cerámico, entre a cuncha e diver
sos anacos informes de barro cocido non contabilizados agás 3 pezas máis grandes, 
dúas delas con improntas de madeira, 18 pezas de cerámica romana (sigilita, pare
des finas, común), poden ser datables no periodo republicano final e augústeo. 

Arbitrariamente, seccionamos o HORIZONTE DA CALEIRA (nivel 111-0) en 6 
tramos de 1 X 0,40 m. 

TRAMOS ( esquerda a de re ita) 

1 tramo (1-2) 
2 tramo (2-3) 
3 tramo (3-4) 
4 tramo (4-5) 
5 tramo (5-6) 
6 tramo (6-7) 

Nº DE PEZAS 

4 
7 
3 
3 
1 
6 

TOTAL DE PEZAS .................................. 24 
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