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CASTRO DA FORCA
(A GUARDA, PONTEVEDRA)
CAMPAÑA DE EXCAVACIÓNS DE 1984
INTRODUCIÓN
En Marzo de 1982 o concello de A Guarda concede permiso ao propietario do terreno denominado «A Forca» para realizar un desmonte con vistas
á edificación dunha vivenda. Informada diso, a Dirección Provincial de Cultura de Pontevedra envia
dias despóis un telegrama ao concello de A Guarda solicitando . a paralización das obras, por se tratar dun xacimento arqueolóxico. Pasado un tempo,
un representante do propietário do terreno solicita
ao Museu de Pontevedra a realización dunha excavación arqueolóxica de urxéncia no Castro da Forca, co obxeto de comprovar a existéncia de restos
arqueolóxicos e estruturas arquitectónicas que fixeran xustificável a paralización da obra.
Foi este un dos motivos que nos induciu a plantear unha excavación no mencionado castro, ainda
que non co carácter que se concebe unha excavación de urxéncia. Existian, non obstante, outras razóns máis fundamentais que aconsellavan unha excavación. En primeiro lugar, no Museu de Sta. Trega consérvase un fragmento de cerámica ática de
figuras vermellas recollido por Xoan Martínez González entre os restos deixados pola acción duns furtivos no sector oriental do povoado, na zona exterior a duas construcións curvas ah i exumadas parcialmente por eles. En segundo lugar, parecia existir
unha boa poténcia estratigráfica —próxima aos
dous metros—, e unha excelente conservación dos
restos arquitectónicos. Por último, a proximidade ao
castro de Santa Trega planteava importantes cuestións á hora de analizar a distribución espacial dos
asentamentos castrexos.
Tíñase, por tanto, que se podería documentar un
momento central da cultura castrexa, con posibilidades de poder datalo precisamente a través das
cerámicas importadas. Ademáis, parecia tratarse
dun castro non romanizado, e cabia a posibilidade
de existir algunha fase de ocupación anterior á mencionada. Por último, seria posivel correlacionar a se-

cuéncia estratigráfica obtida coa do castro de Sta.
Trega, e tratar de resolver as hipóteses coas que se
partia. Comprovarase máis adiante, que os resultados obtidos, ainda que importantes, non responden
ás expectativas planteadas.
Existen certas noticias (1) de que a «Sociedad
Pro-Monte Santa Tecla» realizou excavacións no castro de Forca no ano 1918, crendo tratarse dunha mámoa. Nestes traballos, que foron supervisados por
(1) Martínez Tamuxe, 1983; p. 19.
López García, 1976, p. 65.

Ignacio Calvo e Alvarez Osorio, apareceron restos
de construcións, contas de pasta vítrea, etc. Pero,
deses traballos apenas ternos constancia, xa que
os seus resultados nunca foron publicados; tampouco se sabe en qué lugar estan depositados os restos ah i aparecidos, ainda que cabe supor que se
achan formando parte dos fondos do Museu Arqueolóxico de Santa Trega.
A campaña de excavacións que realizamos no
castro da Forca tivo lugar entre o 26 de xullo e o 14
de agosto de 1984, gracias á subvención económica concedida pola Dirección Xeral do Património Artístico e Monumental da Xunta de Galiza. Do equipo de excavación formaron parte os licenciados en

Prehistoria e Arqueoloxia Argi Diez Eguskiza, Ana
Lomba Portela e Emilio Ramil González, o licenciado en Antropoloxia Miguel Anxo Sobrino Blanco e
profesor Xosé Manuel Caam año Gesto. Tamén participaron os estudantes das Universidades de Santiago e Madrid, Alicia Alonso Rivas, Victor Barbi
Alonso, Rosa Coimbra Cividanes, Santiago Diaz Rodríguez, Luis Fernando Liste Lázara e Sabela Pérez
Quintela, e os aficionados Glória Vázquez Castro e
Cándido Verde Andrés. Da planimetria e debuxo de
pezas arqueolóxicas encargáronse Felipe Vicente
González e Xurxo Barbi Alonso, respectivamente.
Como obreiros, traballaron durante toda ou parte da
campaña, Narciso da Costa Ozores, Xesus Estévez
Gándara, Xosé Loureiro Fernández, Xoán Pereira Gómez, Xosé António Pérez Jiménez e António Portela
Martínez.
Ternos que agradecer a realización desinteresada do plano topográfica a António Cuenca Toro, Xosé Xoán Iglesias Osorio e Samuel Martín Mateos,
da Delegación en Pontevedra da Dirección Xeral de
Estructuras Agrárias da Xunta de Galiza.
Devemos mencionar aqui á Cámara Municipal
de Caminha (Portugal), de quen obtivemos todas as
facilidades posíveis para o emprego do seu material de excavacións, e para o seu traslado a A Guarda. Ternos tamén unha divida de gratitude con Xosefina Lorenzo Gómez, que nos cedeu un local para almacén e laboratório. Por último quede constancia do noso agradecimento a Cesar Castro Rodríguez, propietario do terreno, quen nos diu as máxinas facilidades para a execución da excavación.

I.

0 XACIMENTO

O Castro da Forca está situado no ángulo S.O.
de Galiza, entre o océano Atlántico e o rio Miño (Figura 1 e Lám. I). Pertenece ao concello de A Guarda, provincia de Pontevedra. Coordenadas xeográficas (2): 41° 54' 05" latitude Norte e 5 0 10' 40" Ion-

xitude Oeste —respeito do meridiano de Madrid—.
Altitude sobre o nivel do mar: 80 metros.
Encóntrase nos arredores da vila de A Guarda,
á beira da carretera que sube ao monte de Sta. Tre9

Figura 1: Situación do Castro da Forca dentro de Galiza.

ga, a uns 100 m. de iniciada aquela. A zona na que
se asenta é denominada xenericamente «O Montiño», ainda que concretamente o sítio ocupado polo
castro é coñecido polo nome de «A Forca» ou «A Forca dos Cregos»; topónimo devido —segun a
tradición— a unha forca existente no lugar para
axusticiamento dos reos.
Ocupa un emprazamento topográfico ao pé do
monte Santa Trega (Fig. 2), que contrasta vivamente co castro do mesmo nome localizado na cima dese monte. Mentras que éste goza dunhas inmelloráveis condicións naturais de defensa, dadas polas
fortes pendentes que rodean todo o monte, o castro da Forca ocupa unha posición nas proximidades
das terras aluviais chas, cunhas condicións naturais de defensa desfavoráveis. Esta contraposición
de emprazamentos topográficos abrangue tamén á
esfera do meio ambiente.

asentamentos castrexos galegos, o castro da Forca dalle as costas ao monte, e a cara ao médio susceptível de aproveitamento económico. En primeiro lugar, goza dunha situación estratéxica relativamente importante, se temos presente que a bacia
do Miño foi dende a antiguedade unha das artérias
fundamentais de comunicación da costa co interior
de Galiza, e de entrada das novedades culturais e
técnicas; hoxe en dia o rio Miño só é navegável até
Tui, ainda que existen testemuños de que no pasado alguns barcos chegavan a Ourense. Por outra parte, a proximidade ao rio Miño —1.500 metros— e ao
mar —800 m— of recia a posibilidade dunha explotaCión pesqueira e marisqueira, da que ternos constáncia a través dun concheiro existente no castro,
destruido hai alguns anos, e dos paralelismos suministrados polo castro de Sta. Trega (3) que ocupa
unha posición máis alonxada dese médio.
A potencialidade agrícola dos solos que rodean

Entrando de cheo na potencialidade económica
do entorno, cabe indicar que como en tantos outros

ao xacimento é moi boa. Baste só comparar a fertilidade das terras que se extenden pola terraza cuaternária ao Este e Noreste do mesmo.
Por último, o médio físico inmediato ofrece unhas excelentes posibilidades de aproveitamento dos
seus recursos minerais. O substrato xeolóxico do
castro da Forca está constituido por granitos alcalinos de duas micas; rocha coa que se edificaron

(2) Folla n.° 298 (A Guarda) do Mapa Topográfico Nacional
a escala 1:50.000.

(3) Vázquez Varela, 1978.

A posición xeográfica que ocupa está en consonáncia cun interés directo pola explotación económica do entorno, en detrimento da ocupación dun
lugar elevado. Da sua posición diriase que está
orientada máis cara ao rio e as suas terrazas cuaternárias que cara ao mar (Fig. 2).
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as construcións do castro, e coa que se fabricaron
muiños e outros instrumentos. Tamén do entorno inmediato —ben das terrazas cuaternárias, ben de
seixais á beira do rio ou do mar—, foron recollidos
seixos rolados para fabricar úteis tallados simples.
Pero, os recursos minerais de maior importáncia que
ofrecia o medio, eran ouro, en xacimentos masivos
e filonianos de O Rosal (4) e, provavelmente, nas terrazas cuaternárias do rio Miño, estaño e, en menor
medida, ferro (5). Alguns destes xacimentos minerais foron explotados en época romana.
En resume, en perxuício dunhas condicións naturais de defensa boas, búscase a proximidade aos
recursos naturais; recursos cunha potencialidade
agropecuária, pesqueira e mineira de excelentes
condicións para o desenvolvimento dunha povoación frorecente.
Nun rádio de dous quilómetros do castro da Forca existen polo menos outros tres castros (Fig. 2),
o que indica unha grande densidade de povoamento, a pesar de que descoñezamos se foron contemporáneos ou non nalgun momento da sua existéncia.

Nas inmediacións do castro —concretamente a
Norte—, ao se construir o Centro Sanitário da vila da Guarda, apareceron ánforas romanas e outros restos de carácter indefinido, o que induce a pensar na existéncia dun xacimento de época romana no lugar. Outros restos arqueolóxicos correspondentes a diversas culturas prehistóricas repártense abundantemente polo seu entorno, pero
non parecen relacionarse temporalmente co asentamento aqui estudado, polo que se omite a sua
uns 100 m. ao

referencia.
O Castro da Forca ocupa unha zona terminal da
ladeira do Monte de Sta. Trega. Por iso, o recinto do
povoado aparece inclinado de Sur para Norte, seguindo a pendente natural do terreno (Fig. 3). Na parte alta aparece separado da ladeira por un foxo artificial que rodea ao recinto polos lados Sur e Este.
Precisamente nesta área é onde a muralla parece
ser máis potente. Este sistema defensivo responde
ao esquema que presentan xeralmente os castros
do Noroeste peninsular, que reforzan o sistema defensivo nas partes máis desguarnecidas naturalmente (6).
Polos lados Norte e Oeste, o castro foi destruido por un desmonte para a construción dun barracón, e pola carretera de aceso ao monte de Sta. Trega, respectivamente (Fig. 3). Debido a iso descoñécese a superficie alcanzada polo castro e as carac-

(4) Nespereira Iglesias, 1978; pp. 40-41.
(5) Folla 16-26 do Mapa Metalogenetico a escala 1:200.000.
Madrid, 1975.

(6) Véxase a respeito das obras defensivas dos castros: Romero Masiá, 1976: pp. 20-37.

Figura 2: Emprazamento topográfico do Castro da Forca
(n.° 1) en relación a outros cas tros próximos:
Castro de Sta. Trega (n.° 2), Castro de Cividáns
(n.° 3) e Castro da Proba (n.° 4).

terísticas das suas defensas. Cabe supor que por
estes lados estivese protexido somente por unha
muralla, xa que neses puntos a ladeira continua en
declive, e por tanto, gozaría dunha protección natu-

ral suficiente.
Respeito da superficie ocupada polo povoado,
non se pode precisar cal seria a sua dimensión orixinal. A parte do castro conservada actualmente
ocupa unha superficie intramuros aproximadamente
de 022 Ha., e parece corresponder a algo máis da
metade do que pu ido ser. De todas maneiras, trátase dun castro de reducidas dimensións e compos:
to dun só recinto.
As remocións e destrucións que se observan actualmente no xacimento, foron ocasionadas en diversas etapas e xa dende antigo. Nas primeiras décadas deste século, a estrada de aceso ao monte
Sta. Trega destruiu unha boa parte da zona septentrional, e a variación do trazado da mesma arrasou
o extremo occidental do povoado. Na postguerra
realizáronse várias trincheiras militares no interior
do recinto, como se pode apreciar nalg uns dos cortes estratigráficos, e construiuse un barracón no extremo septentrional do castro, destru indo esa zona.
Hai alguns anos, veciños da Guarda realizaron excavacións clandestinas no xacimento. Por último, a
construción de tres casas na década do setenta
afectou en maior ou menor medida ao asentamento. Dévese agregar a todo isto, o descoñocimento
11

do lugar exacto das excavacións realizadas no ano
1919 pola «Sociedad Pro-Monte Sta. Tecla».
Hai escasos anos, unha das obras realizadas na
zona occidental do castro puxo ao descoberto un
concheiro, do que —ao parecer— non se conservan
restos.
Todo o xacimento encóntrase coberto dun denso bosque de eucaliptos que complicou algo a excavación, coas suas longas raices; de tal modo que
algunhas construcións foron afectadas por elas. Por
outra parte, a cobertura boscosa planteounos moitas dificultades para a realización de fotografias, pola abundáncia de zonas en claroscuro.

II. A EXCAVACIÓN

11.1. PLANTEAMENTO DA EXCAVACIÓN

Dado que desde un principio contávamos cun
plano topográfico do castro, dividimos a área arqueolóxica en cuadriculas teóricas de 4 x 4 metros
con base nun sistema de coordenadas cartesianas,
e con orixe nun punto do extremo S.E. do xacimento. No eixo de abcisas, de dirección aproximada
S. - N., situamos cada 4 metros unha letra maiúscula
do alfabeto (A, B, C,...); no eixo de ordenadas, de dirección aproximada E. - O., marcamos, tamén cada
4 metros, un número (1, 2, 3,...). Por tanto, cada cuadricula sera definida por unha letra e un número.
A orixe do eixo Z, ou punto cero de nivelación
(Eo), localizámolo sobre o terreno na parte alta da
zona central do recinto castrexo (7) (Fig. 3).
Como denominación desta campaña empregamos unha clave composta das letras iniciais do xacimento e o ano de excavación (FOR-84).
Para a localización tridimensional dos achados,
utilizamos un sistema de coordenadas parcial para
cada cuadricula, con orixe no ángulo máis meridional e oriental de cada unha. O eixo de abcisas aparece asi orientado en dirección aproximada S.O. NE., e o de ordenadas no S.E. - N.O.; como orixe de
cotas empregouse o punto cero de nivelación xeral
para toda a excavación.
O principal obxetivo desta primeira campaña de
excavacións en A Forca era conseguir unha secuéncia estratigráfica representativa de todo o povoado,
e iniciar o estudo da estrutura habitacional do mesmo. Cos datos obtidos aspirávase resolver as hipóteses de partida.
Consideramos que a realización dun corte Ionxitudinal do xacimento seria o sistema máis adecua(7) No plano topográfico o punto cero de nivelación aparece reflexado coa cota 10000, para non dar lugar a cotas negativas sobre o terreno, dado que iso é incorrecto en topografia. Compre advertir neste punto, que as cotas do plano topográfico non
estan referidas ao nivel do mar, senon que son cotas relativas
ao punto 10000.
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do para cumprir os obxetivos previstos. Para iso pensamos nun corte que unira a muralla coas duas
construcións parcialmente descobertas polos furtivos no lado septentrional. Como surxiron dificultades cos propietários dunha pequena finca que
ocupa aquel sector, tivemos que reducir a lonxitude de corte a 31 m. de longo por 3 m. de ancho. Ocupa as cuadriculas F - 7 a LL - 7, na dirección da pendente natural do terreno (Fig. 3). Deixamos un testigo de 1 metro de ancho nos lados N. e O. de cada
cuadricula, para, posteriormente, excavar os testigos Norte, excepto na LL - 7. Unicamente na cuadricula F - 7 non respetamos o testigo Oeste, conservando, non obstante, un testigo no lado Sur a partir
da cota 2'00 m.
Como os resultados da excavación deste corte
lonxitudinal non eran suficientemente satisfactórios, planteamos a realización de dous sondeos nun
pequeno rechao existente no ángulo N.O. do recinto (Sector C). Abrimos aqui dous cuadrados de 4x4
metros, que denominamos O - 13 e O - 14 (8), e deixamos un muro testigo de 1 m. de ancho correspondente ao cuadrado O - 13 (Fig. 3).
Efectuamos, tamén, a limpeza de duas áreas nas
que afloravan construcións curvas á superficie. Na
primeira, localizada na parte occidental do castro
(Sector A), practicamos a limpeza e excavación dunha construción curva seccionada polas obras da carretera (Fig. 3) a través dun corte de 4x4 metros. Na
segunda (Sector B), procedimos á limpeza exclusivamente das duas construcións curvas anteriormente citadas (Fig. 3) para pasar á documentación e estudo do seu paramento e estrutura externa.
Por último, parécenos conveniente indicar os lugares onde foron despositados os escombros desta campaña de excavacións, por se outros arqueólogos proseguiran a excavación deste xacimento no
futuro. Encóntranse aqueles en varias zonas sinaladas na Fig. 3 por un asterisco e delimitadas por
unha liña de puntos (9).
II. 2. ESTRATIGRAFIA E RESTOS ARQUITECTONICOS

11.2.1. Sector A (Fig. 3)

Neste sector, como era de esperar, atopamos unha estratigrafia moi revolta, e unha construción curva en diferente grau de conservación nas suas
partes.
(8) Por un erro de cálculo taquimétrico no replanteo, denominamos 0-13 e 0-14 a dous cuadrados que comprenden parte
dos Ñ-11 a tnl- -13 e 0-11 a 0-13 teóricos. Como non nos dimos conta dese fallo até ben avanzada a excavación, optamos por manter aquelas denominacións. Xuzgamos de obrigada referéncia
este dato por se puidera levar a confusión a algun lector atento.
(9) A razón polas que as zonas de deposición de escombros
aparecen localizadas en vários puntos, é devida a que nun principio o propietario do terreno tiña previsto que tapáramos os sectores excavados.
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No referente a estruturas arquitectónicas, localizamos dous muros curvos de pedra (Fig. 4 e Lám.
II). O primeiro deles vai dende o perfil Sureste do
cuadrado, onde conserva unha altura de 110 m. dende a base, até as proximidades da estrada, onde
aparece destruido por completo. Presenta unha anchura variável entre 040 e 045 m.. Está realizado con
pedras de granito local de tamaño mediano e pequeno, ripiadas e trabadas cun morteiro composto de
barro e area, aparentemente.
O segundo muro encóntrase adosado ao anterior, de onde parte até o perfil Suroeste do cuadrado. Conserva unicamente tres ou catro fiadas de pedras, e está construido con idéntica técnica que o
primeiro. Presenta unha anchura de 040 m.. Ambos
muros aparecen cimentados directamente sobre a
rocha base.
Parece que o primeiro muro descrito corresponde a unha construción circular da que só excavamos
unha parte. O segundo muro puidera pensarse que
non é contemporáneo do anterior; pero, o carácter
revolto da estratigrafia non permite confirmalo. Non
obstante, parece que este derradeiro se adása ao
anterior e, por tanto, serian contemporáneos; neste
caso, apareceria como unha construción un tanto
atípica, xa que non cabe pensar nun vestíbulo, dado o trazado que presenta. De todos os xeitos, é un
problema de imposível resolución ao non se contar
cunha estratigrafia inalterada.
A estratigrafia deste sector era algo diferente
nas zonas a, b e c, en que dividimos a cuadrícula
(Fig. 4) (10). Presentamos dous perfís estratigráficos
(Fig. 5) dos lados S.E. e S.O., segun se indica na planta das estruturas (Fig. 4).
Existe primeiramente un nivel superficial cunha
poténcia variável entre 005 e 070 m., que denominamos Capa 1. Componse de terra solta de cor castaña escura mezclada con abundantes pedras de tamaño mediano, procedentes do arrastre das zonas
superiores do povoado; na parte inferior da capa,
a terra adquire unha coloración máis clara. A medida que se aproxima á estrada, vai reducindo o seu
espesor como consecuéncia da remoción ocasionada polas obras da mesma. Entre os escasos restos recuperados (n.° siglado: 1 a 8) aparecen un asa
de ánfora romana e cerámicas castrexas.
A capa 2 é igualmente común a todas as zonas,
cun espesor variável entre 010 e 060 m. Está composta de terra solta de cor castaño amarelento, con
moitas pedras de tamaño mediano e pequeno. Ao
igual que a anterior, vai reducindo a su poténcia conforme se aproxima á estrada. Trátase dunha capa
revolta, de orixe provavelmente semellante á anterior. Apareceu cerámica castrexa (n.° siglado: 9 a 71)
(10) No rexistro de materiais denominamos «zona interior á
estrutura» ao espacio a, «zona exterior estrutura, interior muro»
ao espacio b, e «zona exterior estrutura, exterior muro» ao espacio c.

SECTOR A
A

o2m.

Figura 4: Planta dos muros das construcións do Sector A.

exclusivamente na zona exterior ao muro principal,
e un só fragmento de cerámica (n.° siglado: 72) na
zona interior ao mesmo, e que corresponde a ánfora romana.
Nos niveis inferiores dividimos a cuadrícula nos
tres espácios (a, b e c) delimitados polos muros (Fig.
4), dado que asi o aconsellava a excavación e o re-.
xistro dos materiais. Na zona b aparece primeiramente un subnivel composto fundamentalmente por
pedras de tamaño grande e mediano, que se mezclan con blocos graníticos caidos seguramente da
parte alta do castro (Fig. 5 n.° 2, e Lám. III). Inmediatamente debaixo até a rocha base, exténdese polos espácios b e c (Fig. 5, n.° 1) unha capa de grosor
reducido (entre 005 e 0'15 m.), que está composta
de terra xaibrosa compacta de cor amarelento. A da
zona b, é a única capa do sector que se pode considerar non alterada, posto que está sellada polo derrumbe das construcións. Por este motivo apareceu
aqui abundante cerámica castrexa (n.° siglado: 166
a 437); con ela é posível reconstruir polo menos
dous vasos, xa que se puido comprovar que foron
rotos in situ polo peso das pedras de derrumbe e
por grandes bloques graníticos (Lám. IV).
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No espácio c da Capa 3 apareceu algun seixo
tallado, cerámica castrexa e común romana (siglado n.°: 73-164) en menor medida que na zona anterior, devido á débil potencia estratigráfica conservada.
No interior da construción (espácio a), documentouse un nivel (Capa 4) de terra solta de cor castaño amarelento máis clara que a anterior, mezclada
con pedras de tamaño mediano; na base da mesma, e inmediatamente por riba da rocha natural, documentouse un subnivel de grandes pedras a modo de capa de nivelación (Lám. III). Apareceron unicamente dous fragmentos de ánfora romana (n.° siglado: 438-439). Este nivel presenta grandes problemas de interpretación, posto que pode tratarse
dunha capa de nivelación para preparación dun pavimento —polo menos na parte inferior— , ou dunha
capa alterada —polo menos superficialmente— polas obras de construción da estrada.

11.2.2. Sector B (Fig.

3)

Nesta zona, como xa se indicou anteriormente,
limpamos unicamente de terra e raices os paramentos externos de dous muros que foran deixados á
vista por excavacións clandestinas. Obsérvanse ah i
a metade de duas construcións curvas (Lám. V). O
muro da construción máis ocidental parece formar
unha planta circular de algo máis de 4 metros de
diámetro externo. O tramo de paramento visível alcanza unha altura de 1'50 m. Está realizado con pedras de granito local grandes e medianas, acuñadas con ripios e trabadas cun morteiro de barro e
area. Presenta unha disposición en mamposteria.
Ao contrário, a planta da construción máis oriental parece responder a unha forma elíptica ou rectangular de esquinas redondeadas, xa que se observa un tramo recto que penetra polo S.O. en área non
excavada. O muro desta construción está confecionado cunha técnica igual ao anterior. Nunha zona en
que aparece destruido, puido medirse unha anchura de 060 m. Presenta, na parte inferior, un muro de
cimentación para salvar o desnivel do terreno, que
sobresae 020 respeito do muro superior, a modo de
zócalo (Lám. VI). O conxunto ten unha altura visível
de 180 m., correspondendo 1'10 m. ao muro de cimentación, e 0'70 ao muro da construción.

Neste sector, entre os restos deixados polos furtivos foron recollidos por Xoan Martínez González
dous fragmentos de cerámica ática, e varios de cerámica castrexa.
11.2.3. Sector C (Fig.

3)

Neste sector documentáronse restos arquitectónicos de carácter moi complexo (Lam. VII e Fig. 6).
Ocupando os cuadrados 0-13 e 0-14 aparece no la16

do meridional os cimentos dunha construción de
planta curva (B), cun anel de reforzo interno para salvar o desnivel da rocha base (Fig. 6, B) sobre a que
se encontra cimentada. Este muro conserva en altura duas ou tres fiadas de pedras, e ten unha anchura variável entre 035 e 050 m.
Resulta problemático atribuirlle unha función
concreta a esta construción, devido a que descoñecemos a sua forma total, e a que neste lado a potencia estratigráfica se reduce en grande medida,
ao se encontrar a rocha natural a maior altura. Puidera tratarse dunha construción de planta curva,
pero Lamen dun muro de contención de terras que
protexera á construción A dos arrastres da parte superior do castro; nada hai en contra, de momento,
para a aceptación de calquera das duas solucións

propostas.
Máis ao Norte aparece unha construción (A), con
apariencia xeral de planta rectangular de esquinas
redondeadas (Fig. 6, A). Componse dun muro con
trazado en S, que parte da construción B e penetra
no perfil septentrional da cuadrícula O - 13, a modo
de muro de contención de terras e augas, e de reforzo da estructura. No lado oriental deste, aparece adosado outro muro que continua en L polo perfil N. da cuadrícula O - 14. Todo ao longo deste perfil encóntrase un muro adosado aos anteriores, que
parece ser máis unha divisória interna que o muro
de cerre da construción. Estes muros posuen unha
anchura comprendida entre 030 a 045 m., e conservan unha altura máxima de 085 m.
Nun momento posterior, a construción A aparece reutilizada a través dun muro interno en dirección
S.S.O. - N.N.E. (Fig. 6 e Lám. XII). Mede entre 0'40 e
0'50 m. de ancho, e conservase del unicamente unha fiada de pedras.
No lado ocidental desta derradeira construción
tan complexa, aparece adosada outra (C) de planta
en forma de meia lua (Fig. 6). Esta construción presenta unha anchura moi reducida (1 m.), e unha Ionxitude non cofiecida na presente campaña. Sabemos que os seus muros posuen unha anchura comprendida entre 030 e 035 m., e conservan unha altura máxima de 080 m. No lado meridional desta
construción, entre o pavimento da mesma documentouse unha zona de arxela queimada de 004 m. de
grosor (Fig. 6, d), onde se fixo lume, pero que non
cabe calificar de lareira. Na zona ocidental desta
construción, o muro aparece destruido por un pozo
(Fig. 6, a) no que apareceron restos de ánfora datáveis en torno ao cámbio de era, senon antes; é dicer que nese momento a construción C xa fora
abandonada.
Sabemos que tanto esta estáncia como a anterior no puideron estar destinadas a vivenda, dadas
as suas características; pero, descofiecemos realmente a sua función. E posível que esten relacionadas máis ou menos directamente con labores de
fundición. Asi o indicarian os restos de crisois, mol-
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des e escórias, aparecidos no ángulo nororiental da
cuadrícula 0-13, na zona exterior da construción A
(Fig. 6); a pesar de que no interior dela non se teñan atopado restos significativos.
Por último, no ángulo surocidental da cuadricula O - 14, descobrimos unha só fiada de pedras (D)
que tanto pode corresponder a un escalón —o que
non parece provável— , como a un muro dunha
construción (Fig. 6).

A estratigrafia deste sector aparece ben definida. Existe primeiramente un nivel de terra solta de
cor castaña escura con bastante matéria orgánica
(Capa 1). E unha capa superficial que se extende por
todo o sector (Fig. 8), cunha poténcia comprendida
entre 005 e 0'45 m. Entre os restos aqui atopados
(n.° siglado: 2.579-2.603), destacan os de ánforas romanas e, en menor medida, cerámicas castrexas, e
seixos tallados e lascas de cuarcita.

Entre as construcións C e D extendese un pátio
enlousado con placas de granito (Lám. VIII e Fig. 6
b), que é contemporáneo do funcionamento de ambas. No lado meridional da cuadricula O - 14 aparece a rocha base preparada como continuación do
enlousado. Nesa mesma zona, a uns 050 m. por riba do pátio enlousado, aparece a rocha acondicionada en forma de poio ou asento (Lám. IX e Fig. 6
c); e non duvidamos que foi preparada para tal fin.
Todas as edificacións deste sector presentan a
mesma técnica constructiva. Os muros son de aparello de mamposteria, e estan realizados con pedras
xeralmente de tamaño mediano (Lám. X e XII), amda que tamen aparecen pedras grandes e pequenas;
estas últimas empregadas como cuñas. Encóntranse alguns casos de pedras reutilizadas, como un seixo tallado de cuarcita no muro oriental da construción C, e unha mao de muiño plano no muro meridional interno da construción D. Como elemento de
unión das pedras, utilizouse un morteiro que parece estar composto de barro e area.

A continuación éntrase nun nivel de terra igualmente solta e cunha textura moi semellante á anterior, pero de coloración máis clara (Capa 2). Aparece documentada en todo o sector, excepto no interior da construción B (Figs. 8 e 9). Posue un espesor variável entre 010 e 0'45 m. Na base deste nivel,
no interior da construción A, detectáronse alguns
manchóns de xabre endurecido de 0'05 m. de grosor (Fig. 9, 1), que deven corresponder a restos do
derradeiro pavimento da ocupación desta construción, contemporáneo do muro divisório interno atrás
mencionado.

Ao nivel habitacional inferior corresponden os
muros E e F (Fig. 7), moi afectados pola construción
das edificacións superiores. O muro E de trazado
curvo aparece situado inmediatamente debaixo do
tramo curvo da construción C superior, á que serve
de cimentación (Fig. 7 e Lám. XI). No lado oriental
aparece destruido pola construción B. A pesar de
que apenas conserva duas ou tres fiadas de pedras,
apreciase unha técnica constructiva semellante á
das edificacións superiores. Posue un ancho de 0'30
m. Formando parte do muro encóntrase un fragmento de moa de muiño circular.
O muro F, cun trazado curvo, diríxese desde o anterior até a construción D, e continua por debaixo
desta (Fig. 7 e Láms. IX e XI). Encóntrase en moi mal
estado de conservación, xa que só queda unha fiada de pedras nalgunhas partes e, noutras, xa desapareceron por completo. Ten unha anchura de 040
Resulta practicamente imposível coñecer a planta das construcións do nivel inferior, devido, por unha banda, á alteración sofrida pola erección das edificacións posteriores e, por outra, ás dimensións reducidas da zona excavada. Moito máis alonxado,
ainda, das nosas posibilidades, encóntrase o dar
unha resposta ao problema da sua funcionalidade.
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Entre os materials recuperados na Capa 2 (n.°
siglado: 2.604-2.798), aparecen cerámicas castrexas
—fundamentalmente—, ánforas romanas, fusaiolas,
fragmentos de muiños de mao circulares e naviculares, un machado de pedra pulida, seixos tallados
e lascas de cuarcita, fragmentos informes de ferro
e bronce, e unha grande cantidade de seixiños rolados de diámetros inferiores a 5 cm.
Desde a Capa 2 foi realizado o pozo arriba citado, que destruíu parte do muro da construción C. No
fondo dese pozo apareceron restos de ánforas e cerámica castrexa (n.° siglado: 3.356-3.386).
Denominase Capa 3 a un nivel de derrumbe das
construcións A a D, composto de terra solta de cor
castaño claro con abundantes pedras de tamaño
grande e mediano. Esta capa extendese practicamente por todo o sector (Figs. 8 e 9) cun espesor
variavél entre 0'05 e 050 m. Na zona interior da construción B e nas proximidades do exterior, existia un
nivel de textura e coloración diferentes, composto
de xabre endurecido —provavelmente un pavimento— que cubría o muro oriental desta construción.
Optamos por integralo dentro da Capa 3, porque estruturalmente corresponde ao mesmo nivel.
Ao comenzo da Capa 3 xa aparecian perfectamente delimitados os muros de todas as construcións, excepto a C, que nun principio parecia adoptar unha planta circular (Lám. XII). A esta altura da
excavación separamos os materiais por zonas e estruturas arquitectónicas; denominaremos «zona A»
ao interior da construción designada coa mesma letra, «zona B» ao interior da construción B, «zona C»
ao interior da construción C, «zona exterior da cuadrícula O - 13» ao sector exterior ás construcións,
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a «zona exterior da cuadrícula O - 14» á área do pátio enlousado (11) (Fig. 6).
Na Capa 3 apareceron abundantes materiais arqueolóxicos de todo xénero, excepto no interior da
construción B, que devido ás características da capa mencionada, resultou estéril. Estes restos son
algo máis numerosos no exterior que no interior das
construcións. Na «zona A» (n.° siglado: 2.799-2.810,
e 2.882-2.887) atopouse cerámica castrexa e algun
resto litico; na «zona C» (n.° siglado: 2.888-2.905)
apareceu tamén cerámica castrexa, un fragmento
de ánfora romana, e restos líticos; na «zona exterior
o - 13» (n.° siglado: 2.811-2.881, 3.253 e 4.017) documentáronse restos de fundición, cerámica castrexa, unha mao de muiño navicular, unha moa de muiño circular, e unha peza de bronce; por último, na
«zona exterior O - 14» (n.° siglado: 2.906-2.964, e
4.001) apareceron fragmentos de ánforas púnicas,
cerámica castrexa, un fragmento de ánfora romana,
seixos tallados e outros restos líticos. En todas as
zonas sairon pequenos seixos rolados de diámetros
inferiores a 005 m.

Por debaixo do derrumbe, no interior da con strución A, existe un nivel de terra solta de cor castaña, sen pedras (Capa 4), cunha poténcia media de
0'10 m. (Figs. 8 n.° 1, e 9 n.° 1). Documentáronse restos de cerámica castrexa pouco significativos (n.°
siglado: 3.326-3.339).
No interior da construción A aparece, a continuación, un segundo pavimento de xabre endurecido (Capa 5) de cor beige amarelento, con cinzas (Fig.
9 n.° 1). Tamén se documenta un pavimento de xabre endurecido no interior da construción O, por debaixo do nivel de derrumbe anteriormente mencionado (Fig. 8 n.° 1); entre este pavimento atopávase
unha zona de arxila queimada (Fig. 6 d). Contemporáneo deste pavimento e da ocupación da construción C é o pátio enlousado da cuadrícula 0-14 (Fig.
8 n.° 1). Este pavimento resultou estéril en materiais.
Por debaixo do pavimento da construción A e por
riba doutro inferior, existe un nivel de terra salta de
cor castaña, sen pedras (Capa 6), cun espesor de
0'15-0'20 m. (Fig. 9, n.° 1). Aqui atopáronse restos (n.°
siglado: 3.340-3.355) de cerámica castrexa, seixos
tallados e lascas de cuarcita. A continuación, aparece un novo pavimento de xabre endurecido de cor
beige amarelento (Capa 7), de 003 cm. de espesor
(Fig. 9 n.° 1, e Lám. XIV), que resulta estéril.
Inmediatamente por debaixo dos pavimentos inferiores das construcións A e C, e do enlousado do
pátio, existe un nivel de terra salta de cor castaño
claro, con algunhas pedras de tamaño pequeno (Ca(11) No diário de excavacións e no rexistro inventário de materiais esta división zonal aparecia con lixeiras variantes. Así a
zona do pátio enlousado da cuadrícula 0-14, chamavamola (<zona D»; á zona exterior da cuadrícula 0-13, denominavamola tamén «zona D»; pero da 0-13; e ao sector oriental da construción
A, con límite no murifío divisório interno, designavamolo «zona
C» da 0-13.
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pa 8); aparece mezclada con ela os restos discontinuas dun pavimento de xabre de cor beige amarelento, e tamén anacos dispersos de arxila queimada correspondentes a unha lareira destruida. Ten un
espesor variável entre 015 e 065 m. (Figs. 8 n.° 1,
e 9 n.° 1 e 3, e Láms XIV e XV). Trátase dun nivel de
ocupación anterior ás construcións da Fig. 6, e contemporáneo das construcións E e F (Fig. 7); non se
observa, non obstante, zanxas de cimentación das
construcións A e C. Entre os restos recuperados (n.°
siglado: 2.967-3.252, 4.014-4.015) encóntranse cerámicas castrexas e púnicas, algun resto de fundición,
seixos tallados e lascas de cuarcita, e abundantes
seixiños rolados de diversas tonalidades, e diámetros inferiores a 005 m.
No interior da construción C, por debaixo da denominada Capa 8, existe un subnivel de terra salta
de cor castaña oscura sen pedras (Capa 8A), de 010
m. de espesor. Apareceron nela escasos fragmentos de cerámica castrexa.
Por debaixo do subnivel de xabre endurecido (Capa 3) do interior da construción B, documentouse
un nivel de terra areosa salta de cor castaña (Capa
9), con 060 m. de poténcia máxima (Fig. 8 n.° 2). Trátase dunha capa de nivelación do terreno entre o
muro da construción Be a rocha natural. Os únicos
restos aqui aparecidos (n.° siglado: 2.965-2.966) son
un fragmento de cerámica castrexa e unha lasca de
cuarcita.
Na zona exterior ás construcións A e 8 da cuadrícula 0-13, testemúñase un nivel de terra solta de
cor castaña oscura con cinzas e carvonciños (Capa 10). Esta capa que se encontra sellada polo nivel de derrumbe das construcións (Fig. 9 n.° 2, e
Lám. XVI), ten un espesor medio de 0'25 m. Entre os
materiais descobertos (n.° siglado: 3.254-3.325,
4.002-4013), destacan os abundantes restos de fundición (escórias, crisois, moldes cerámicos) localizados no ángulo N.E. da cuadrícula (Fig. 6), e cerámicas castrexas, púnicas, e seixos tallados e lascas de cuarcita, por toda a zona.
11.2.4. Cuadrícula F - 7 a LL - 7 (Fig. 3)

Como corresponde loxicamente a un corte Ionxitudinal das características do efectuado, non se
descobriu completamente nengunha construción.
Non obstante, parece existir unha disposición arquitectónica algo máis simple que no Sector C, ainda
que cunha densidade de construcións moi semeliante (Láms. XVII e XVIII).
Seguindo desde a parte máis baixa do corte á
superior —é dicer desde o lado septentrional ao
meridional—, aparece primeiramente unha construción curva —provavelmente circular—, cun muro de
0'50 m. de ancho (Fig. 10 A, e Lám. XIX). Unicamente conserva unha fiada de pedras no extremo máis
ocidental, mentras que no oriental levanta 0'70 m.
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de altura, como consecuéncia do requebro da rocha
base, onde se encontra cimentada. Presenta unha
técnica constructiva moi semellante á das edificacións dos sectores precedentes, con pedras de tamaño grande e mediano, acuñadas, e trabadas cun
morteiro de area e barro. Unha das pedras que forman parte do muro (Fig. 10 c) é a base dun forno,
como o indica a sua superficie ennegrecida; o que
non podemos saber é se se trata dunha pedra reutilizada, ou dun forno embutido no muro.
No interior da construción A, localizase unha
can le (Fig. 10 a e Lám. XIX) inclinada de Oeste para
Este, seguindo a pendente natural do terreno. Está
realizada con lousiñas, colocadas de plano no fondo, e de canto nos laterais. No lado ocidental encóntrase destruida. Non podemos asegurar se é anterior ou contemporánea da construción curva, porque faltan os suficientes elementos estratigráficos
e superficiais; non obstante, todo nos leva a pensar que a can le é anterior ao momento de construción da edificación A.
Ao Sur da construción A aparece unha nova, de
planta cuadrada ou rectangular de esquinas redondeadas (Fig. 10 8), da que só descobrimos unha pequena parte. O muro desta construción posue unha
anchura de 0'35-0'40 m., e conserva unha altura de
075 m. Presenta igual técnica constructiva que a
edificación A.
Adaptándose á construción anterior (8) e a que
máis adiante se descrevirá (D), disponse unha edificación de planta irregular e de formas curvas (Fig.
10 C). Os seus muros adósanse aos das construcións 8 e D, e en función da posición de ambas,
polo que cabe afirmar que foi levantada con posterioridade a éstas. Presenta unha anchura de muros
variável entre 0'30 e 040 m., e conserva unha altura
máxima de 0'65 m.
Entre as construcións A, 8 e C, exténdese un pátio ou rua enlousada con placas de granito (Fig. 10
b, e Lám. XX), que penetra en rampa no lado ocidental do corte. Aqui foi atopada unha ombreira de porta, entre o derrumbre das construcións (Lám. XXXIX).
No interior da construción C aparece unha nova canle, inclinada de S.O. para N.E., seguindo a pendente natural do terreno (Fig. 10 d, e Lám. XXI). Está realizada con duas ringleiras de lousas de granito asentadas de canto sobre a rocha base, e cobertas igualmente con lousas colocadas de plano, das
que só se conservan duas. Na zona nororiental detense no muro da construción C, o cal aparece atravesado por un buraco para desaugue (Lám. XX a).
Como xa se indicava anteriormente, a construción D aparece adosada a C (Fig. 10), e presenta
unha planta curva moi alterada por remocións modernas, de tal forma que conserva unha moi escasa altura (030 m.). Os seus muros meden entre 035
e 040 m. de anchura.
Tanto as construcións C e D, como a canle d,
24

aparecen cortadas por un muro de grandes pedras
(Fig. 10 E, e Lám. XXII), de época descoñecida —
quizais moderno—.
Ao S.O. da construción D, aparece o tramo curvo dun muro (Fig. 10 FI que corresponde a unha edificación de planta descofiecida, e que presenta a
mesma técnica constructiva que os anteriores.
A última construción do sector, encóntrase situada ao Sur da D. Presenta unha planta circular
(Fig. 10 G), cunha anchura de muros comprendida
entre 045 e 050 m. Conserva unha altura máxima
de 080 m.
Entre as construcións D, F e G, exténdese un pátio, formado pola rocha base plana e lousas de granito onde aquela presenta algun requebro (Fig. 10 e).
Como unha prolongación do pátio e, exténdese
ao Oeste da construción G, unha plataforma enlousada (Fig. 10 f, e Lám. XXIII). Tras dun escalón, acédese a unha segunda plataforma, tamén enlousada (Fig. 10 g). Ambas deven ter como obxeto salvar
as irregularidades da rocha natural nese punto, e dar
aceso á masa rochosa seguinte, e á muralla.
Entre o muro da construción G e as plataformas
e g, aparece unha canle (Fig. 10 h, e Lám. XXIII)
de condución de augas de chuvia, para salvarguardar de humedades á construción. Aproveitando a zona máis estreita, entre o muro da construción G e
a plataforma f, a canle vese interrumpida por unha
pedra colocada de canto, para contención de augas
(Fig. 10, e Lám. XXIII).
f

A muralla aparece localizada ao final do corte,
e ocupa as cuadriculas G - 7 e F - 7 (Fig. 10 H), separada das construcións precedentes por unha masa rochosa ao descoberto. Presenta un trazado lixeiramente curvo, contrariamente a como teria que
desenvolverse segun se aprecia no plano topográfico do xacimento (Fig. 3). Presenta unha anchura
reducida, variável entre 080 e 100 m., e conserva unha altura de perto dos 200 m. desde a base, na parte externa. Está realizada cunha técnica constructiva moi semellante ás construcións anteriores, a
base de pedras de tamaño grande e mediano trabadas cun morteiro de area e barro.
Mentras que a muralla presenta na cara externa
un aspecto irregular e tosco (Lám. XVII), na interna
apréciase un aparello de mamposteria coidado. O
paramento interno da muralla aparece inclinado en
talude.
Na base da muralla, polo lado interno, existe un
reforzo ou contraforte, delimitado inferiormente por
un muriño de contención sobre a masa rochosa
atras mencionada (Fig. 10). Este contraforte está
realizado con pedras de tamaño grande e mediano
colocadas irregularmente e trabadas cun morteiro
de area e barro.
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Figura 10: Planta das estruturas do corte lonxitudinal.
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Tanto a muralla como todas as construcións
analizadas encóntranse cimentadas directamente
sobre a rocha base.
A estratigrafia deste sector encóntrase moi alterada, sobre todo na parte meridional, devido aos
factores anteriormente sinalados. Primeiramente,
existe en todo o sector unha capa superficial de terra solta de cor castaña oscura, con moita materia
orgánica, e algunhas pedras de tamaño pequeno e
mediano (Capa 1). Presenta unha poténcia estratigráfica comprendida entre 0'15 e 110 m. (Figs. 11 e
12). No interior das construcións G e De nalgunhas
zonas do pátio e, esta capa chega mesmo até a rocha base (Fig. 11), como consecuéncia das remocións ou excavacións sofridas polo xacimento. Entre os restos recuperados (n.° siglado: 440-506,
2.058-2.109, 2.451-2.459, 2.465-2.466, 3.392-3.400,
3.547-3.558, 3.643, 3.863-3.867, 3.925-3.941, e 3.997),
aparecen fragmentos de cerámica castrexa e ánfora romana, muiños circulares e naviculares, seixos
tallados e lascas de cuarcita, e outros restos liticos.
A partir deste nivel dividiremos a superficie excavada por cuadriculas e zonas, segun aparezan estruturas ou non. O interior da construción A sera designado como «zona A»; o interior da construción
B, como «zona B»; e asi respectivamente, para os
interiores das restantes construciáns. O espácio
comprendido entre as construcións A, B e C, sera
denominado como «zona exterior» da cuadrícula L -7
ou LL -7; o comprendido entre as construcións C, D,
F e G, como «zona exterior» da cuadricula J-7 ou
K -7; a zona das plataformas enlousadas como «zona exterior» da cuadricula I- 7; e, por último, as cuadriculas F - 7 e G - 7 apareceran divididas en «zona
interior» ou «zona exterior», segun se trate, respectivamente, do interior ou exterior do povoado, delimitadas pola muralla.
A Capa 2 encónt rase practicamente representada en todo o sector, se exceptuamos a zona exterior á muralla e o interior das construcións A, C e
D (Figs. 11 e 12). Trátase dun nivel de derrumbe das
construcións, formado por terra solta de cor castaña amarelenta, con pedras de tamaño grande e mediano (Lám. XXIV); ainda que tamén pode aparecer
sen apenas pedras, segun a zona de que se trata.
Posue un espesor variável entre 005 e 1'10 m.
No perfil ocidental da cuadrícula J- 7 (Lám. XXV),
a Capa 2 aparece inmediatamente por riba do enlousado, aplastando algún vaso cerámico á beira
dunha lareiriña. Esta, que denominamos Capa 13,
penetra completamente no perfil citado (Fig. 12); está formada por arxila queimada de 0'03 m. de grosor.
No perfil H-I da cuadricula I- 7 (Fig. 10), a Capa
2 aparece ocupando toda a canle h, até a rocha base (Fig. 13, n.° 3).
Comentávamos anteriormente ao ocuparnos da
Capa 1, que a estratigrafia interna das construcións
G e D estava moi alterada. Confirmamos, agora, ao

tratar do nivel inferior, o feito de que as citadas
construcións, ou ben foron excavadas anteriormente
(Sociedade Pro-Monte ?), ou ben foron alteradas en
grado sumo por remocións modernas. Cremos máis
provável a primeira hipótese; e basámonos para ¡so
nos seguintes argumentos: 1) estratigráficos, dado
que faltan os pavimentos destas construcións e os
niveis anteriores ou de recheo, e o seu lugar é ocupado por unha capa revolta (Capa 1) até a rocha base, excepto nas zonas inmediatas aos muros, que
o son por un nivel de derrumbe (Capa 2); esta disposición que se observa perfectamente no perfil
oriental das cuadriculas I- 7, J- 7 e K - 7 (Fig. 11), deve interpretarse como o arruinamento dos muros e
colmatación posterior das estruturas excavadas anteriormente até a rocha base; e 2) na escasez de materiais arqueolóxicos descobertos, en comparación
coas cuadriculas L - 7 e LL - 7.
Os materiais arqueolóxicos recuperados na Capa 2, distribuidos superficialmente, ofrecen diferentes valores cualitativa e cuantitativamente. Na «zona exterior» das cuadriculas L - 7 e LL - 7 (n.° siglado: 507-509, 2.053, 3.401-3.418) apareceu cerámica
castrexa e púnica, unha fusaiola de pedra, seixos
tallados e lascas de cuarcita, e un anaco de moa
de muiño circular. Na «zona B» recolleuse (n.° siglado: 3.387-3.391) cerámica castrexa. Na «zona exterior» das cuadriculas J- 7 e K - 7, recuperáronse (n.°
sig lado: 2.110-2.264, 2.293-2.341, 3.666-3.862, e 4.016)
cerámicas castrexas, unha fusaiola, seixos tallados
e lascas de cuarcita. Nas «zona D» onde existia esta capa atopouse (n.° siglado: 2.265-2.271, e
3.644-3.665) un seixo tallado e cerámica castrexa. Na
«zona G» apareceron (n.° siglado: 2.314, e
3.868-3.882) tamén, un seixo tallado e cerámica castrexa. Nas plataformas enlousadas e na canle ou
«zona exterior» da cuadrícula I- 7, recuperouse (n.°
sig lado: 2.341-2.450, 3.883-3.924, e 3.942-3.948) cerámica castrexa, seixos e lascas de cuarcita, unha
mao de muiño, seixiños rolados de diversas tonalidades e outras pezas Micas. Por último, na «zona
interior á muralla» das cuadriculas F - 7 a H- 7, recol léronse (n.° siglado: 2.460-2.464, e 3.949-3.951) sei.xos tallados, unha fusaiola, e escasos fragmentos
de cerámica castrexa.
A capa 3 ocupa o interior da construción A, e a
zona exterior ás construcións A, B e C (Figs. 11, 12
e 13 n.° 1). Trátase dunha capa de terra amarelenta,
solta, e sen apenas pedras, cun espesor variável entre 0'05 e 0'70 m. Na zona do pátio enlousado (b) corresponde ao nivel de abandono das construcións,
mentras que no interior da construción A puidera
ter unha natureza alóctona.
Na Capa 3 apareceron poucos materiais arqueolóxicos. Na «zona A» documéntanse (n.° siglado:
2.504-2.514, 2.515 e 2.517) escasísimos restos de cerámica castrexa, lascas de cuarcita, unha mao de
muiño e unha conta de pasta vítrea polícroma. Na
«zona exterior» das cuadriculas L - 7 e LL - 7, tam27

pouco se atoparon restos abundantes (n.° siglado:
2.471-2.503, 2.516, 3.419-3.453, e 3.522-3.546); cabe
mencionar unicamente, cerámica castrexa e púnica, seixos tallados e alguns seixiños rolados.
A Capa 3A (Fig. 12) é un pavimento de xabre e
barro de cor amarelento, anterior á construción C,
dado que foi cortada pola zanxa de cimentación
desta. É estéril.
No interior da construción B, aparece un pavimento de xabre e barro endurecido —en parte,
destruido— (Capa 4), cun grosor médio de 0'07 m.
(Fig. 11). Resultou estéril.
Debaixo deste pavimento existe un nivel de terra castaña amarelenta, solta, e con pedras pequenas (Capa 5), que deve ser anterior á construción 8
(Fig. 11). Presenta unha poténcia máxima de 035 m.
Entre os restos recuperados (n.° siglado: 2.518-2.572
e 3.454-3.521), destacan unha fusaiola, fragmentos
de bronce, cerámica castrexa e púnica, seixos tallados e lascas de cuarcita, e unha escória de fundición.
No interior da construción D, nunha fenda da rocha base, aparecen restos de dúas capas (Fig. 11).
A superior (Capa 5A) está constituida por terra de
cor amarelento, e que posivelmente se trate dos restos dun pavimento. A inferior (Capa 5B) está formada por terra de cor castaña oscura, que parece ser
un solo antigo. Ambas capas foron estériles.
No interior da construción C, por debaixo da Capa 1 e até a rocha base, documentase un nivel de
terra compacta de cor castaño amarelento claro con
pequenas pedras, que denominamos Capa 6 (Figs.
11 e 12). Na zona contigua á cuadrícula K - 7, existian tres bolsadas de terra máis compacta de cor
máis claro, que pensamos se trate dos restos dun
pavimento (Fig. 13 n.° 2). Presenta unha poténcia
comprendida entre 030 e 0'70 m. Entre os restos recuperados nesta capa (n.° siglado: 510-2.052,
2.272-2.292, e 3.559-3.642) destaca a moi abundante cantidade de cerámica castrexa, algunha cerámica púnica, seixos tallados e lascas de cuarcita, numerosos seixifios rolados, un fragmento de cornisa lavrada cun sogueado, unha fíbula de bronce,
muiños circulares e naviculares, e outros restos de
pedra.
A Capa 7 está composta de terra areosa solta
de cor beige amarelento, que ocupa as cuadriculas
F - 7 e G - 7 (Figs. 11, 12 e 14, a Lám. XXVI). Esta capa foi depositada, provavelmente, como escombro
das excavacións efectuadas nas primeiras décadas
deste século nesa zona. Ten un espesor variável entre 0'15 e 150 m. Os materiais aqui atopados (n.° siglado: 2.467-2.470) redúcense a catro seixos
tallados.
Debaixo, aparece un solo vexetal formado con
posterioridade á construción da muralla, e que foi
sellado por aquel nivel. Trátase dunha capa de te-
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rra solta de cor castaña oscura, con pequenas pedras (Capa 8), que se extende paralelamente á muralla pola sua cara externa. Como dato moi significativo, presenta dous cortes oblicuos perfectamente
nítidos (Figs. 11 e 14, e Láms. XXVI e XXVII), que cremos resultado das antigas excavacións da Sociedade Pro-Monte co método de seguimento da muralla. Ten unha poténcia máxima de 100 m. Apareceron aqui somente dous seixos tallados e unha lasca de cuarcita (n.° siglado: 3.998-4.000).
A Capa 9 está formada por terra areosa de cor
beige amarelento, e aparece na zona exterior á muralla cun espesor máximo de 070 m. (Figs. 11 e 14).
Trátase dun nivel de deposición contemporáneo do
momento de construción da muralla, ben como terraplén de contención da mesma, ben como recheo
interno —no caso de estar formada por dous lienzos separados— . Na sua base, e separándoa do nivel seguinte, obsérvanse duas capifias de terra castaña escura, resultado da deposición (Lám. XXVII).
Apareceron unicamente tres fragmentos de cerámica castrexa (n.° siglado: 2.576-2.578).
A Capa 10 é o resultado dunha primeira deposición no lado externo da muralla. Presenta unha textura e coloración moi semellante á capa anterior,
cunha poténcia variável entre 030 e 080 m. (Figs.
11 e 14). Resultou estéril.
Debaixo deste nivel, e entre as irregularidades
da rocha base, detectouse un paleosolo de pouca
poténcia (Capa 11), anterior á construción da muralla (Figs. 11 e 14). Componse de terra solta de cor
castaña escura. E estéril.
Denominamos Capa 12 a un nivel de recheo
asento das lousas das plataformas das cuadriculas H- 7 e I- 7. Componse de terra de cor castaño oscuro pouco compacta, cuha poténcia máxima de
055 m. (Fig. 12). Esta capa non a excavamos completamente, xa que nos decidimos por conservar algunhas lousas. Apareceu abundante cerámica castrexa (n.° siglado: 3.951-3.996), cerámica púnica, e
un seixo tallado que deixamos in situ.
Xa indicamos anteriormente que designávamos
con Capa 13 a unha lareira da cuadrícula J- 7 que
penetra no perfil Oeste. Encóntrase algo alterada
polas raices dunha árbore.
Na cuadrícula LL - 7, no interior da construción
e máis concretamente entre a canle e o perfil Oeste, aparece unha capa de xabre de cor castaño grisáceo moi compacto (Capa 14). Posue un espesor
médio de 030 m. Posivelmente se trate dun nivel de
recheo (Fig. 13). E estéril.
A,

Entre o nivel anterior e a rocha base, exténdese
por toda a zona interior da construción A, unha capa de terra solta de cor castaño escuro, de 030 m.
de poténcia (Capa 15). Trátase seguramente dun paleosolo anterior a aquela construción (Fig. 13). Resultou estéril.
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Por último, denominamos Capa 16 á acumulación de terra solta de cor castaña oscura, entre as
fendas da rocha natural, na cuadrícula H- 7 (Fig. 11).
Recollimos aqui tres fragmentos de cerámica castrexa (n.° siglado: 2.573-2.575).

II. 3. CATALOGO DE MATERIAIS ARQUEOLOXICOS

Compre facer unhas advertencias preliminares,
respeito da descrición dos materiais cerámicos. En
primeiro lugar, non faremos nengunha alusión á forma dos fragmentos cerámicos, dado que pode observarse directamente nos debuxos; tampouco sinalaremos o grosor de paredes, pola mesma razón.
Para evitar a repetición continua da palabra «fragmento», e salvo que se indique o contrário, entenderase que cando falemos de «borde», «colo», etc.,
estámonos a referir a un fragmento de... O diámetro que se sinale para os bordes —ou fondos— estará medido desde o extremo do lábio; sera, por tanto, o diámetro externo. Nunca aludiremos ao modelado das pezas cando nos refiramos á cerámica castrexa, porque foi fabricada a mao —ou quizais a torno lento—. Respeito da cor, se ésta é a mesma, tanto para as superficies interna e externa, como para
o núcleo, non o faremos constar. Se algunha vez citamos unha clave de cor, referirémonos á táboa cro32

mática de Llanos e Vegas (12). Por último, se non realizamos nengunha mención ao tipo de desengordurante da cerámica castrexa, entenderase que é granítico, con predominio de calibres finos (001-025
mm.), e medios (0'25-0'50 m.m.); cando aparezan
graos de calibre basto (0'50-2'00 mm.) ou moi basto (superior a 200 mm.), farémolo constar.
Primeiramente descreviremos os materiais «de
superficie» que, atopados en diferentes circunstáncias, se guardan no Museu de Sta. Trega ou en maos
de particulares.
A descrición dos restos procedentes da excavación, aparecerá ordenada por sectores, zonas, cuadriculas —can do sexa preciso—, a capas. Todos os
materiais seran consignados, primeiramente, cun
número de catálogo, que se corresponde co indicado nos debuxos; e entre parenteses, o número co
que está siglado e as coordenadas —en pezas
significativas— . Así, por exemplo, 37 (2.046, x: 042,
y: 037, z: -2'80 m.) significará: n.° de catálogo: 37,
n.° de inventário: 2.046, coordenadas... As coordenadas estan referidas ás orixes parciais sinaladas
no capítulo II. 1. e as zonas aparecen reflexadas no
capítulo II. 2. Non se anotará a clave do xacimento
(FOR-84) para evitar repeticións inúteis.
(12) Llanos e Vegas, 1974.

Respeito das figuras, compre sinalar que algunhas pezas non foron debuxadas en alzado de frente na sua posición correcta, para poder apreciar en
toda a sua magnitude as características da temática decorativa.
Devido a un erro, saltáronse os n.° 243 a 247, 405,
406 e 522, polo que non aparecen no texto.
Tanto a descrición dos seixos tallados como os
debuxos dos mesmos dévense a Xoán Cano Pan.

Mteriais descontextualizados ou de superficie
1. Borde. Diámetro: 15 cm. Núcleo ocre claro, e superficies negruzcas. Acabado brunido (Fig. 15).
2. Borde. Diámetro: 20 cm. Superficies castañas, e núcleo ocre claro. Superficie externa alisada, con restos de
fulixe (Fig. 15).
3. Borde. Diámetro: 40 cm. Superficie castaña, e núcleo alaranxado. Superficie cun engobe fino, espatulada
horizontalmente (Fig. 15).
4. Borde. Diámetro: 26 cm. Cor castaño oscuro. Superficies espatuladas horizontalmente (Fig. 15).
5. Borde. Cor castaño oscuro. Superficie alisada (Fig.
15).
6. Borde. Superficie alisada de cor negruzco; núcleo
ocre alaranxado (Fig. 15).
7. Fondo. Superficie espatulada. Cor como o anterior
(Fig. 15).
8. Disco perforado realizado nun fragmento de galbo
reaproveitado. Diámetro: 34 cm. Cor: castaño oscuro para
o exterior e alaranxada para o interior. Superficie con f ulixe (Fig. 15).
9. Borde. Diámetro: 33 cm. Cor castaño alaranxado.
Desengordurantes bastos. Superficies alisadas horizontalmente (Fig. 16).
10. Parte superior dun vaso. Diámetro: 21 cm. Cor castaño. Desengordurantes grosos. Superficie espatulada horizontalmente, e cuberta completamente de fulixe (Fig. 16).
11. Parte superior dun vaso. Asa de fixación vertical
e sección aplanada. Diámetro: 32 cm. Pasta pouco consistente, de cor gris crema (1A4) no núcleo, e algo máis
oscura (1C4) na superficie. Desengordurantes grosos. Superficie coberta cun engobe fino, e alisada irregularmente con espátula. Consérvase outro fragmento de galbo
cunha asa, que presenta as mesmas características técnicas, polo que o recipiente teria, como mínimo, duas asas
(Fig. 17).
12. Fondo, seguramente do vaso anterior. Diámetro:
18 cm. Pasta e superficie das mesmas características (Fig.
17)
13. Ombro. Pasta bicolor: castaña alaranxada clara
para o exterior, e grisácea para ó interior. Superficie alisada. Decoración en bandas de liñas puntilladas oblicuas
irregulares, delimitadas por liñas acanaladas. As 'Uñas,
puntilladas foron realizadas individualmente cun instrumento de catro puas, dado que as irregularidades se repiten (Fig. 18).
14. Galbo de cerámica ática. Pasta fina e compacta
de cor laranxa claro (3A2). Superficies interna e externa
cobertas dun barniz negro de brillo metálico. Superficie
externa decorada cunha representación indeterminada,

onde se conxugan o barniz negro de peza con outras zonas exentas e cobertas dun barniz castaño vermello (2B6)
(Lám. XXVIII e Fig. 18).
15. Galbo de cerámica ática. Dimensións: 2'6x3'4 cm.
e 09 cm. de grosor. Pasta algo menos fina que a anterior.
Cor laranxa claro (2A4). Superficies interna e externa cobertas dun barniz negro mate (Fig. 18).
16. Galbo decorado con duas liñas horizontais de círculos impresos, delimitados por unha liña incisa. Cor castaño alaranxado claro. Superficie alisada (Fig. 18).
17. Borde. Diámetro: 14 cm. Superficies de cor negruzco, e núcleo gris crema. Acabado brunido. Decoración metopadas no colo, composta de grupos de acanaladuras
verticais, separadas por bandas de círculos concéntricos
estampados; no ombro ten unha decoración reticulada de
Uñas incisas (Lám. XXVIII e Fig. 18).
18. Fondo. Superficie negruzca, e núcleo castaño claro
(Fig. 18).
19. Fondo. Superficies castañas, e núcleo castaño claro. Superficie externa alisada, con restos de fulixe (Fig. 18).
20. Borde. Cor negruzco. Superficie externa alisada,
con fulixe (Fig. 18).
21. Borde. Superficie alisada de cor castaña, e núcleo
algo máis claro (Fig. 18).
22. Borde. Diámetro: 33 cm. Pasta tipo bocadillo: castaña clara no núcleo, e ocre alaranxada nos lados. Superficies espatuladas horizontalmente, de cor castaño oscuro
(Fig. 18).
23. Borde. Diámetro: 29 cm. Cor castaño alaranxado
no núcleo, e castaño oscuro na superficie. Superficies brunidas con instrumento (Fig. 18).
24. Borde. Cor castaño oscuro. Superficies brunidas
(Fig. 18).
25. Borde. Cor castaño claro no núcleo e algo máis
oscuro na superficie. Superficies alisadas (Fig. 18).
26. Borde. Cor gris ocre no núcleo e castaño alaranxado nas superficies. Superficies brunidas con instrumento (Fig. 18).

Sector A
CAPA 1
27 (5). Asa. Cerámica castrexa. Cor alaranxado (Fig..
19)
28 (1). Asa de ánfora romana, de sección oval. Cor beige alaranxado. Desengordurante de biotita (?) de calibre
médio (Fig. 19).
29 (8'). Fragmento dunha placa de xisto de forma irregular, con duas perforacións circulares de 23 e 17 cm.
de diámetro. Dimensións: 14'3x7'8 cm. e 2'8 cm. de grosor máximo.

CA PA

2

Zona a
30 (72). Ombro carenado de ánfora romana con arranque de asa. Pasta de cor laranxa. Desengordurante negro
(biotita ?) de calibre médio. Recobrimento interno
impermeabilizante.
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Zonas

bec

31(17, 18, 19, 20 e 37). Borde. Diámetro: en torno a
35-40 cm. Desengordurante granítico basto. Núcleo de cor
variável entre castaño e castaño alaranxado. Superficie
exterior de cor castaño, espatulada horizontalmente. Superficie interior recoberta de fulixe (Fig. 19).
32. (22, 26, 33, 44 e 57). Borde. Diámetro: en torno a
40 cm. Desengordurante basto. Pasta bicolor: laranxa para
o interior, e gris negruzca para o exterior. Superficie externa espatulada horizontalmente. Ambas superficies con
fulixe (Fig. 19).
33 (38). Borde. Cor castaño negruzco. Ambas superficies con fulixe (Fig. 19).
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34 (106). Asa. Sección aplanada cóncava. Cor castaño claro no núcleo, e castaño na superficie. Superficies
con fulixe (Fig. 19).
35 (79). Fondo. Pasta bicolor: castaño negruzco para
o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Ambas
superficies con fulixe (Fig. 19).
36 (77). Fondo. Cor castaño laranxa. Superficies alisadas con instrumento (Fig. 19).
37 (93). Fondo. Pasta de cor ocre alaranxado no núcleo, e castaño no exterior. Superficie externa espatulada horizontalmente. Fulixe na base (Fig. 19).
38 (98). Galbo de cerámica común romana. Pasta de
cor castaño claro. Superficie de cor castaño oscuro. Desengordurantes finos.
39 (102). Borde engrosado do tipo dos 31 e 32. Cor castaño oscuro.
40 (150). Galbo con arranque de asa rectangular. Pasta de cor castaño claro. Superficie externa con fulixe.
41 (147). Colo de cerámica comun romana. Mesmas
características técnicas que o n.° 38.
42 (110). Seixo tallado unifacial. Doce extracións. Fio
apuntado. Ten sinais de uso. L=105 mm., A=130 mm.,
E=64 mm., P=910 gr., V=330 cm3.

Zona

b

43 (434). Ombro. Pasta de cor castaño alaranxado, coberta cun engobe castaño. Superficie externa con fulixe.
Decorado cunha banda horizontal de SSS estampadas,
delimitada por duas acanaladuras; debaixo, liñas verticais
acanaladas (Fig. 19).
44 (436). Galbo. Pasta bicolor: negruzca para o interior, e castaña alaranxada para o exterior. Superficie espatulada. Decoración de dous mamelóns impresos, unidos por unha liña acanalada (Fig. 19).
45 (435). Galbo. Cor castaño alaranxado. Decorado con
Has acanaladas horizontais e verticais; aprécianse restos dun círculo concéntrico ou SSS estampado.
46, 47 e 48 (433, 432 e 380). Borde, panza e fondo dun
vaso de corpo globular, borde esvasado e base plana. Diámetro: 153 cm. Grosor de paredes na panza: 02 cm. Pas-
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ta de cor castaño alaranxado claro, coa superficie recoberta dun engobe de cor castaño claro. Superficie espatulada, con restos de fulixe. Decoración no ombro, dunha
banda horizontal de SSS estampadas, delimitada superior e inferiormente- por unha liña puntillada entre
duas acanaladuras; a continuación, exténdense verticalmente até o fondo, grupos de liñas -entre cinco e seteacanaladas. Os fragmentos siglados cos n.° 381 a 432 pertenecen a este vaso (Fig. 20).
49 (378 e 379). Vaso de forma globular, borde esvasado e fondo plano. Diámetro: 165 cm. Altura: 173 cm. Grosor de paredes na panza: 04 cm. Pasta de cor castaño negruzco. Desengordurante granítico medio e basto. Modelado a mao. Superficies alisadas con instrumento. Moi posivelmente os fragmentos sig lados cos n.° 353 a 377 pertenezan a este recipiente (Fig. 21).
50 (345, 351 e 352). Parte superior dun vaso de forma
igual ao n.° 46. Diámetro: 125 cm. Pasta de cor castaño
laranxa. Superficies recobertas cun engobe de cor castaño claro. Superficie externa con fulixe. Acabado: brunido. Presenta no ombro unha decoración horizontal dunha banda de pequenas liñas verticais impresas -en grupos de sete- , entre duas liñas acanaladas (Fig. 21).
51(270, 297 e 298). Parte superior dun vaso de borde
lixeiramente esvasado, coa unión de colo e ombro marcada por unha acanaladura. Diámetro: 130 cm. Pasta bicolor: ocre para o interior, e castaña alaranxada para o
exterior. Superficie recoberta dun engobe castaño. Acabado: brunido. Unha grande parte dos fragmentos siglados entre os n.° 242 e 350 corresponden a este vaso (Fig.

22).
52 (296). Fondo. Diámetro: 8'8 cm. Pasta e superficie
das mesmas características técnicas que o n.° 50, polo
que seguramente corresponde ao mesmo vaso (Fig. 22).
53 (349). Fondo. Diámetro: 99 cm. Pasta e superficie
coas mesmas características do n.° 51, polo que seguramente corresponde ao mesmo recipiente (Fig. 22).
54 (240 e 241). Borde. Diámetro: 31 cm. Cor ocre alaranxado no núcleo, e con manchóns de diversas tonalidades (castaño grisáceo e ocre alaranxado) na superficie.
Desengordurante micáceo basto e mol basto. Superficie
alisada con instrumento. Restos de fulixe en ambas superficies (Fig. 23 e Lám. XXXV).
55 (166). Borde. Diámetro: 17 cm. Pasta tipo bocadillo: gris negruzco no núcleo, e alaranxado nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada, de cor
laranxa con manchóns gris negruzco (Fig. 23).
56 (165). Fondo. Diámetro: 8'8 cm. Pasta de cor alaranxado. Superficies alisadas, recobertas dun engobe castaño. Restos de fulixe na superficie externa (Fig. 23).
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57 (439). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor laranxa claro. Desengordurante negro (biotita?) de calibre médio. Recobrimento interno impermeabilizante.
58 (438). Ombro con arranque de asa de ánfora romana. Pasta de cor laranxa ou carne. Desengordurante como o anterior.

Sector C.

padas; a continuación, aparecen recorrendo verticalmente
a panza, grupos de catro Mas acanaladas (Fig. 24 e Lám.

CA PA 1

XXIX).

59 (2.583). Galbo de cerámica comun romana. Pasta
de cor laranxa.
60 (2.588). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor laranxa. Desengordurante negro de calibre medio. Superficies erosionadas.
61(2.595-2.598). Panza de ánfora romana. Grosor de
paredes: 25 cm. Pasta de cor laranxa. Desengordurante
negro de calibre medio. Engobe externo de cor crema.
62 (2.584). Borde de cerámica castrexa. Pasta bicolor:
castaña para o exterior, e castaña alaranxada para o interior. Desengordurante granítico basto. Superficie externa con fulixe (Fig. 23).
63 (2.585). Borde de cerámica castrexa. Cor castaño.
Desengordurante granítico basto. Superficies espatuladas
(Fig. 23).
64 (2.582). Seixo rolado de cuarcita en forma de bola.
65 (2. 579). Lasca de 1.° orde (tipo I). Fio retocado e
gastado. L=85 mm., A=108 mm., E=31 mm., (Fig. 54).
66 (2.580). Lasca de 1.0 orde (tipo I), moi alterada. L=57
mm., A=58 mm., E=17 mm.

67 (2.581). Pesa, cunha extración na cara (AB) e outra
na (BA), a xeito de escotaduras. L=51 mm., A=35 mm.,
E=18 mm., P=52 gr., V=25 cm 3 , (Fig. 59).
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68 (3.380 e 3.381). Borde. Pasta de cor castaña. Superficies recobertas cun engobe castaño escuro, e brunidas
con instrumento. Decoración no ombro cunha distribución
horizontal; tras duas l'has acanaladas, exténdese unha
banda de SSS estampadas (Fig. 23).
69 (3.386 bis). Galbo. Pasta de cor castaño alaranxado. Superficie externa coberta de fulixe. Decoración de
tres escudetes triangulares estampados (Fig. 23).
70 (3.358). Borde. Pasta tipo bocadillo: ocre claro no
núcleo, e laranxa nos lados. Desengordurante granítico
basto. Superficies alisadas con instrumento (Fig. 23).
71 (3.386). Galbo de cerámica púnica. Pasta fina de
cor gris crema no núcleo, e crema para o exterior. Desengordurante de calibre medio e basto.
72 (3.372). Galbo con asa en arco de sección rectangular, de ánfora romana. Pasta pouco consistente, de cor
laranxa vivo. Desengordurante de cuarzo de calibre medio. Os fragmentos sig lados cos n.° 3.356 a 3.376 corresponden seguramente ao mesmo recipiente (Fig. 23).
73 (3.375). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor vermello intenso. Desengordurante negro de calibre medio.
Superficie interna cun recobrimento impermeabilizante.
Engobe externo de cor crema.
74 (3.384). Frag. de lasca de 1.0 orde. L=33 mm., A=26
mm., E=8 m.m.

75 (2.739). Asa xeminada de cerámica comun romana. Cor laranxa (Fig. 23).
76 (2.677 e 2.680). Ombro. Pasta de cor castaño no núcleo. Superficies cobertas dun engobe de cor castaño oscuro; restos de fulixe. Decoración: entre dous pares de tiñas acanaladas, desenvólvese unha banda de SSS estam-

77 (2.713). Ombro. Pasta de cor castaño. Desengordurante granítico medio e basto. Superficies cobertas dun
engobe da mesma cor. Restos de fulixe na superficie externa. Decoración distribuida en tres bandas horizontais,
separadas por tiñas espatuladas: na superior, liñas verticais cortas; na media, SSS deitadas, formando un ondulado; e na inferior, duas tiñas de círculos impresos (Fig.
24 e Lám. XXIX).
78 (2.604). Borde. Diámetro: en torno a 50 cm. Pasta

tipo bocadillo: castaño grisáceo no núcleo, e castaño alaranxado nos lados e na superficie. Desengordurante granítico basto. Superficies espatuladas (Fig. 24).
79 (2.605). Borde. Diámetro: 14 cm. Pasta de cor castaño claro. Engobe de cor castaño oscuro. Superficie externa con restos de fulixe. Acabado brunido (Fig. 24).
80 (2.759). Borde con liña aristada interna. Diámetro:
15 cm. Pasta de cor negruzco. Desengordurante micáceo
basto. Superficies alisadas (Fig. 24).
81 (2.692). Borde con liña aristada interna. Pasta de
cor gris claro. Desengordurante granítico basto. Engobe
de cor castaño claro. Fulixe na superficie externa (Fig. 24).
82 (2.700 e 2.701). Borde. Diámetro: 19 cm. Pasta de
cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Superficies
brunidas con instrumento. Fulixe na superficie externa e
na parte superior da interna (Fig. 24).
83 (2.695). Ombro. Pasta de cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Superficies brunidas. Decoración:
baixo tres liñas acanaladas horizontais, exténdese unha
banda de SSS estampadas (Fig. 24 e Lám. XXIX).
84 (2.761). Colo. Pasta de cor castaño claro. Desengordurante granítico basto. Engobe de cor castaño. Superficies alisadas. Decoración de acanaladuras verticais, quizais realizadas cos dedos (Fig. 24 e Lám. XXIX).
85 (2.607). Ombro. Pasta de cor castaño negruzco. Superficies alisadas. Fulixe na superficie externa. Decoración: entre duas tiñas acanaladas horizontais, desenvólvese unha banda de SSS estampadas; a continuación, exténdense verticalmente grupos de liñas acanaladas estreitas (Fig. 24).
86 (2.688). Fondo. Cor castaño vermello. Desengordurante micáceo basto. Superficies alisadas (Fig. 24).
87 (2.766 e 2.768). Fondo. Pasta de cor castaño claro.
Desengordurante granítico basto. Engobe externo de cor
castaño alaranxado. Fulixe na superficie externa (Fig. 24).
88 (2.631). Fondo. Diámetro: 12 cm. Pasta de cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Restos de fulixe en
ambas superficies e nunha zona da fractura (Fig. 24).
89 (2.626, 2.629 e 2.632). Borde. Diámetro: 23 cm. Pasta
bicolor: gris claro para o interior, e beige alaranxado para o exterior. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig.
24).
90 (2.624). Fragmento dun crisol (?) cerámico de forma indeterminada. Grosor: máis de 2'3 cm. Pasta de cor
beige laranxa. Desengordurante granítico basto. Fulixe na
superficie externa.
91 (2.673). Ombro. Pasta de cor castaño laranxa. Engobe de cor castaño oscuro. Superficies brunidas con instrumento. Fulixe na superficie externa. Decoración igual
ao n.° 46: liña puntillada horizontal, entre duas tiñas acanaladas; debaixo, banda de SSS estampadas.
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92 (2.610). Borde con liña aristada interna. Pasta bicolor: negruzca para o interior, e castaña alaranxada para o exterior. Desengordurante micáceo basto e moi basto. Supefícies alisadas (Fig. 25).
93 (2.642). Galbo decorado con grupos detras ou catro liñas verticais acanaladas, como o n.° 46. Pasta de cor
laranxa. Fulixe nas superficies externas e interna.
94 (2.716 e 2.718). Galbo decorado cun grupo de sete
liñas verticais acanaladas, como o anterior. Pasta de cor
castaño negruzco. Fulixe na superficie externa.
95 (2.697 e 2.702). Borde. Pasta de cor beige alaranxada. Engobe de cor castaño. Fulixe en ambas superficies
(Fig. 25).
96 (2.711). Fondo. Pasta de cor castaño oscuro para
o exterior, e castaño vermello para o interior. Fulixe na supefície externa (Fig. 25).
97 (2.653). Fondo. Diámetro: 13 cm. Pasta bicolor:
Castaño vermello para o exterior, e laranxa para o interior. Aprécianse duas capas de arxila pegadas. Desengordurante granítico basto. Superficie externa con fulixe (Fig.
25).
98 (2.696). Ombro. Pasta de cor negruzco. Engobe de
cor castaño. Fulixe na superficie externa. Decoración:
Banda horizontal de SSS estampadas moi esquemáticas,
delimitada inferiormente por unha liña acanalada; debaixo, exténdese verticalmente grupos de tres liñas acanaladas (Fig. 25 e Lám. XXIX).
99 (2.659 e 2.664). Borde. Pasta de cor castaño vermello. Desengordurante granítico basto. Engobe de cor castaño. Fulixe na superficie externa (Fig. 25).
100 (2.656). Borde. Pasta tipo bocadillo: beige grisáceo claro no núcleo, e laranxa nos lados. Desengordurante
granítico basto. Engobe de cor castaño alaranxado. Fu lixe na superficie externa (Fig. 25).
101 (2.748). Borde con liña aristada interna. Pasta de
cor castaño oscuro. Desengordurante micáceo basto. Fulixe na superficie externa (Fig. 25).
102 (2.669). Borde dun crisol cerámico. Diámetro: 12
cm. Pasta de cor castaño, ennegrecida para o interior. Desengordurante granítico basto (Fig. 25).
103 (2.771 a 2.781). Vaso cerámico. Diámetro: 16 cm.
Cor castaño negruzco. Desengordurante micáceo medio
e basto. Superficies alisadas con instrumento. Superficie
externa coberta de fulixe (Fig. 25).
104 (2.591-2.593, 2.737-2.738, 2.740 e 2.751). Fondo de
panza con inserción de pivote de ánfora romana. Pasta
tipo bocadillo: crema no núcleo, e vermello intenso nos
lados. Desengordurante de cuarzo e mica, de calibre medio e basto (Fig. 25).
105 (2.754-2.755 e 2.758). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor vermello intenso. Desengordurante negro de calibre medio. Coberta exteriormente dun engobe de cor crema. Superficie interna con restos dun recobrimento
impermeabilizante.
106 (2.640). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=30 mm., A=50
mm., E=15 m.m. (Fig. 60).
107 (2.621). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=46 mm., A=37
mm., E=15 mm. (Fig. 60).
108 (2.649). Frag. de seixo non tallado. L=67 mm.,
A=70 m.m., E= 37 m.m.
109 (2.650). Frag. de seixo non tallado. L=78 mm.,
A=72 mm., E=42 m.m.
110 (2.672). Lasca de 1.0 orde (tipo I). Fio retocado de
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forma somera. L=68 mm., A=91 mm., E=20 m.m.
111 (2.722). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=62 mm., A=53
mm., E=10 mm., (Lám. XLI).
112 (2.723). Frag. de seixo non tallado. L=48 mm.,
A=31 mm., E=32 m.m.
113 (2.724). Frag. de seixo non tallado. L=61 mm.,
A=81 m.m., E=72 mm.
114 (2.727). Frag. de seixo non tallado. L=70 mm.,
A=71 m.m., E=62 mm.
115 (2.728). Seixo tallado unifacial. Cinco extracións.
Fio composto transversal, con sinais de uso. L=105 mm.,
A=98 m.m., E=63 m.m., P=825 gr., V=320 cm3.
116 (2.782). Seixo tallado unifacial. Catro extracións.
Fio convexo transversal, con sinais de uso. L=114 mm.,
A=95 mm., E=39 mm., P=630 gr., V=220 cm3.
117 (2.783). Seixo presumivelmente tallado, cunha fractura posterior á talla. L=52 mm., A=50 mm., E=35 mm.,
P=80 gr., V=50 cm3.
118 (2.787). Seixo tallado unifacial, 17 extracións. Fio
cónvexo transversal. Ten sinais de uso. L=196 mm., A=138
mm., E=59 mm., P=820 gr., V=540 cm3.
119 (2.789). Seixo tallado unifacial, 7 extracións. Fio
cóncavo transversal. Ten sinais de uso. L=82 mm., A=109
mm., E=44 mm., P=450 gr., V=170 cm3.
120 (2.793). Seixo tallado unifacial con 13 extracións.
Fio composto transversal, con sinais de uso. L=89 mm.,
A=114 mm., E=60 mm., P=700 gr., V=230 cm3.
121 (2.794). Seixo tallado unifacial con 5 extracións.
Fio composto transversal, con sinais de uso. L=94 mm.,
A=186 m.m., E=59 mm., P=820 gr., V=300 cm3.
122 (2.648). Fragmento dun alisador de granito.
123 (2.726). Alisador de xisto de forma alongada. Dimensións: 15x5 cm. e 45 cm. de grosor.
124 (2.657 e 2.658). Dous fragmentos de pulidor de seixo rolado.
125 (2.788). Pulidor plano de xisto. Dimensións: 12x6
cm. e 2'5 cm. de grosor.
126 (2.790). Alisador de granito de grao fino de duas
micas.
127 (2.647, 2.721, 2.725, 2.785 e 2.786). Seixos rolados
de diversos tamaños.
128 (2.913). Seixo rolado con sinais de lume.
129 (2.681). Placa de xisto de forma irregular, cun buraco de 18 cm. de diámetro nun ángulo, que foi realizado
desde ambas as caras. Dimensións: 38x 18 cm. e 4 cm.
de grosor. Peso: 4 Kg. (Lám. XXXIX).
130 (2.682-2.683). Placa de xisto de forma irregular, cun
buraco de perforación de 2'3 cm. de diámetro. Dimensións:
35x30 cm. e 5 cm. de grosor. Peso: 85 Kg. (Lám. XXXIX).
131 (2.687; x:310, y:0'48, z:-8'84). Machado de pedra pulida (fibrolita ?). Cor beige, con vetas castañas, castañavermellas e negras. Peso: 75 gr. Dimensións: 6'6 cm. de
longo, 45 cm. de ancho no gume, e 17 cm. de grosor máximo. Sección plano-ovalada. Forma triangular. Talón
apuntado. Bordes recto e cóncavo. Caras curvas e convexas. Fio convexo asimétrico, de bisel convexo simétrico.
Pulido fino e uniforme. Presenta sinais de uso no gume
(Fig. 51 e Lám. XXXVII).
132 (2.684). Fragmento de moa de muiño circular. Granito de grao médio de duas micas. Dimensións: 20 cm.
de alto, 37 cm. de diámetro, e 4 cm. de diámetro de buraco central. A media altura, nun lado, posue un buraco de

4 cm. de alto e 4 cm. de profundidade; a continuación,
deste, até a cara superior, ten unha ranura de 3 cm. de
profundidade (Fig. 52).
133 (2.795). Fragmento de mao de muiño plano de granito rosado de grao médio.
134 (2.792). Fragmento de mao de muiño plano de granito de grao fino de duas micas.
135 (2.732). Afiadeira de xisto de forma prismática
alongada. Dimensións: 250 cm. de longo, 35 cm. de ancho e 31 cm. de groso. Sección rectangular. Nunha das
caras presenta incisións longas e estreitas, vestíxio da
operación de afiar un instrumento puntiagudo (Fig. 51).
136 (2.791). Fragmento de 8x 3'5 cm. dunha moldura

lisa en forma de toro. Material: granito de grao fino de
duas micas.
137 (2.796). Fragmento dun molde de xisto de forma
indeterminada. Grosor: 41 cm. Nunha das caras presenta un pequeno rebaixe, quizais para fundir láminas planas; na cara oposta, obsérvanse restos doutro molde de
forma descoñecida (Fig. 51).
138 (2.685; x:0'95, y:0'38). Fusaiola cerámica. Forma:
bitroncocónica de carena alta. Dimensións: 39 cm. de
diámetro, 18 cm. de alto, e 07 cm. de diámetro da perforación. Peso: 25 gr. Pasta de cor castaño, con desengordurante granítico médio. Presenta na cara superior unha

decoración estampada de grupos de tres motivos de círculos concéntricos dispostos en triángulo (Fig. 50 e Lárn.
XXXVI).
139 (2.686; x:0'95, y:0'38). Fusaiola cerámica. Forma:
bitroncocónica de carena alta. Dimensións: 30 cm. de
diámetro, 16 cm. de alto, e 0'8 cm. de diámetro de perforación. Peso: 12 gr. Pasta de cor castaño. Desengordurante granítico médio. Presenta na cara superior plana e no
tronco de cono, unha decoración estampada de motivos
de círculos concéntricos (Fig. 50 e Lám. XXXVI).
140 (2.733). Cabeza dun obxeto de bronce, tal vez un
alfinete. Piriforme, perforada. Dimensións: 0'8 cm. de diámetro máximo, e 10 cm. de alto (Fig. 50).
141 (2.733 bis). Fragmento dunha laminiña curva de
bronce, tal vez pertenecente ao travesaño dunha fíbula.
142 (2.797). Resto de bronce de fundición.
143 (2.798). Fragmento de ferro de forma indeterminada, moi afectado pola corrosión.
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144 (2.854). Fragmento dun molde cerámico de fundición, de forma indeterminada. Pasta de cor beige, carbonizada no lado interior. Aprécianse tres pequenas ranuras de carácter indeterminado. Os framentos siglados cos
n.° 2.818-2.819, 2.845-2.846, 2.848, 2.851, 2.856 e 2.964, pertenecen tamén a un molde de fundición cerámico, pero
presentan unhas dimensións tan reducidas que non permiten maiores apreciacións.
145 (2.829). Borde. Diámetro: 18 cm. Pasta de cor castaño. Engobe de cor castaño oscuro. Superficies brunidas.
Fulixe no exterior (Fig. 26).
146 (2.811). Borde. Pasta de cor negruzca. Superficies
recobertas dun engobe de cor castaño-vermello, e brunidas con instrumento (Fig. 26).

147 (2.840). Borde. Cor negruzco. Superficies brunidas
con instrumento. Forma igual ao anterior.
148 (2.824). Borde. Diámetro: 13 cm. Cor negro. Desengordurante micáceo basto. Superficies alisadas (Fig. 26).
149 (2.834). Borde con arista interna. Diámetro: en torno a 25/30 cm. Pasta bicolor: castaño claro para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Engobe de cor
castaño. Fulixe na superficie externa (Fig. 26).
150 (2.844). Borde con arista interna. Diámetro: en torno a 18 cm. Pasta de cor castaña. Engobe de cor beige
alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficies
alisadas. Mesma forma que o anterior.
151 (2.830). Borde. Pasta tipo bocadillo: castaño oscuro no núcleo, castaño claro para o interior, e castaño
alaranxado para o exterior. Engobe de cor castaño. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe tanto na superficie externa como na interna e na zona de fractura (Fig. 26).
152 (2.822, 2.826, 2.829 e 2.867). Colo e ombro. Pasta
de cor castaño. Engobe fino de cor castaño oscuro. Acabado brunido. Superficies, tanto externa como interna, con
restos de fulixe. Decoración: entre dous pares de l'has acanaladas horizontais, desenvölvese unha banda de SSS estampadas; a continuación, aparece recorrida a panza por
grupos de liñas verticais acanaladas, entre tres e seis. Ao
mesmo vaso parece corresponder o fragmento siglado co
n.° 2.814. 0 n.° 76 da Capa 2, corresponde, sen dúvida, a
este vaso; provavelmente, tamén pertenezan a el os bordes n.° 82 e 145 (Fig. 26).
153 (2.863). Ombro. Pasta de cor castaño vermello. Engobe de cor castaño oscuro. Fulixe na superficie externa. Decoración: banda horizontal de SSS estampadas, delimitada, superior e inferiormente, por unha liña puntillada entre duas acanaladas (Fig. 26).
154 (2.841). Ombro. Pasta de cor gris. Engobe castaño oscuro. Decoración: banda horizontal de SSS estampadas, delimitada inferiormente por unha liña acanalada;
a continuación, exténdense verticalmente grupos de catro liñas acanaladas estreitas.
155 (2.821 e 2.847). Colo e ombro. Pasta bicolor: negruzca para o interior, e castaña vermella para o exterior.
Engobe externo castaño vermello. Desengordurante granítico basto. Decoración: apréciase unha liña horizontal
puntillada, tras duas acanaladas; a continuación, posivelmente aparecera unha banda de SSS.
156 (2.815). Galbo. Cor castaño oscuro. Superficie brunida. Decoración dun grupo de seis liñas acanaladas verticais, que provavelmente formasen parte dun conxunto
ornamental como o dos vasos anteriores.
157 (2.868 e 2.869). Seixiños rolados de diámetros inferiores a 5 cm.
158 (2.872). Fragmento de mao de muiño ou alisador,
de granito de grao médio de duas micas.
159 (2.875). Fragmento de mao de muirio plano, de granito de grao fino de duas micas. Sección semicircular.
160 (4.017). Moa de muiño circular, realizada en granito de grao médio de duas micas. Dimensións: 15 cm.
de alto, 48 cm. de diámetro na base, e 95 cm. de diámetro de perforación central. Posue tres entalles na cara lateral: dous enfrentados, compostos dun buraco circular
na parte meia-inferior, do que parte unha ranura lonxitudinal até a cara superior; o tercerio, é unha ranura perpendicular á cara superior, que atravesa o resalte anular desta
(Fig. 53 e Lám. XXXVIII).
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161 (4.018). Pé de muiño circular de mao, composto
dunha parte superior ben traballada, e dun corpo inferior
lavrado irregularmente para introducir no chao. Realizado en granito de grao fino de duas micas. Dimensións:
42 cm. de diámetro, e 44 cm. de alto, correspondendo 25
cm. á parte superior e 19 cm. ao corpo inferior (Fig. 53 e
Lám. XXXVIII).
162 (2.881; x:1'20, y:0'20, z:-9'03). Fragmento dunha peza de bronce composta dun arco e un brazo plano. Puidera pertenecer ao arco dunha fíbula, ainda que non se asemella a nengun dos tipos por nós cofiecidos (Fig. 50).
163 (3.253). Fragmento dun crisol cerámico de fundición. Pasta de cor negruzco. Desengordurante micáceo
basto. Presenta aderidos á superficie interna restos de metal fundido. Forma e dimensións iguais ao n2 102. Baixo
este mesmo número, reunense tamén outros pequenos
restos de escórias e moldes cerámicos de fundición, alguns deles sometidos a análise química.

sengordurante granítico basto (Fig. 27).
173 (2.896). Borde. Pasta de cor castaña. Engobe de
cor castaño oscuro. Superficie externa con fulixe (Fig. 27).
174 (2.905). Borde. Diámetro: 11 cm. Pasta beige alaranxada. Engobe castaño. Fulixe na superficie externa
(Fig. 27).
175 (2.895). Fondo. Diámetro: 8 cm. Pasta de cor negruzco. Desengordurante micáceo basto. Superficie externa con fulixe (Fig. 27).
176 (2.903). Colo e ombro. Pasta de cor castaña laranxa. Desengordurante granítico médio e basto. Engobe de
cor castaño. Fulixe na superficie externa. Decoración: liña acanalada horizontal, seguida doutra puntillada (Fig.
27).
177 (2.889). Fragmento de placa de xisto con buraco

de perforación.
178 (2.888). Pesa con unha extración na cara (AB) e
catro na (BA). A primeira é a xeito de escotadura. L=93
mm., A=55 mm., E=22 mm., P=150 gr., V=80 cm3.

Zona A
164 (2.803). Borde. Diámetro: 14 cm. Pasta de cor castaño claro. Engobe de cor castaño oscuro. Superficies brunidas con instrumento. Decoración: Mas verticais brunidas (Fig. 26).
165 (2.799 e 2.806). Borde. Diámetro: 25 cm. Pasta de
cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Superficies
brunidas con instrumento. Fulixe na superficie externa
(Fig. 26).
166 (2.800). Borde. Diámetro: 17 cm. Pasta de cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Superficies brunidas
con instrumento (Fig. 26).
167 (2.808). Fondo. Diámetro: 11 cm. Pasta de cor vermello. Fulixe na superficie interna e na zona de fractura
(Fig. 26).
168 (2.885). Fondo. Diámetro: 8 cm. Pasta de cor castaña alaranxada. Engobe de cor castaño. Desengordurante
granítico basto. Superficies espatuladas. Fulixe no exterior (Fig. 27).
169 (2.884). Borde. Pasta tipo bocadillo: castaña clara no núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Engobe de
cor castaño alaranxado. Superficies espatuladas. Fulixe
no exterior (Fig. 27).
169 bis (2.810; x:3'90, y:2'40). Afiadeira de xisto. Forma triangular. Sección ovalada. Dimensións: 175 cm. de
longo, 55 cm. de ancho máximo, e 3'5 cm. de grosor máximo. Todas as caras mostran sinais de afiado.

Zona C
170 (2.901-2.902 e 2.904). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor beige alaranxado. Desengordurante de cuarzo
e mica de calibre médio. Recobrimento interno
impermeabilizante.
171 (2.898). Galbo. Pasta de cor castaña vermella. Engobe de cor castaño. Decoración: liña puntillada horizontal entre duas acanaladas; a continuación, aparecen tres
motivos de círculos concéntricos estampados, dispostos
en triángulo (Fig. 27).
172 (2.897). Asa de sección rectangular, recorrida Ionxitudinalmente por unha acanaladura ancha e profunda.
Pasta de cor castaña. Engobe de cor castaño oscuro. De-
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179 (2.948). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor
laranxa.
180 (2.943). Galbo de ánfora púnica. Pasta de cor crema. Desengordurante fino. Modelado a torno.
181 (2.954). Fondo de cerámica castrexa. Diámetro: 8
cm. Pasta tipo bocadillo: negruzca no núcleo, e castaña
alaranxada nos lados. Engobe externo de cor castañolaranxa. Acabado brunido (Fig. 27).
182 (2.955). Fondo de forma como o anterior. Pasta de
cor castaño. Engobe da mesma cor. Superficies alisadas.
183 (2.960 e 2.962). Borde. Diámetro: 14 cm. Pasta de
cor castaña. Engobe algo máis oscuro. Fulixe na superficie externa. Acabado brunido (Fig. 27).
184 (2.950). Fondo. Diámetro: 6 cm. Pasta de cor castaño vermello no fondo, e negro na panza. Engobe de cor
castaño oscuro (Fig. 27).
185 (2.940 e 2.953). Fondo. Diámetro: 18 cm. Pasta de
cor castaña oscura. Engobe da mesma cor. Desengordurante granítico medio e basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 27).
186 (2.964). Fondo. Diámetro: 14 cm. Pasta de cor laranxa. Engobe externo de cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto (Fig. 27).
187 (2.929). Borde. Pata de cor castaña alaranxada. Desengordurante granítico basto. Engobe de cor castaño vermello. Superficies brunidas con instrumento (Fig. 27).
188 (2.956). Borde. Pasta de cor castaña alaranxada.
Superficies erosionadas. Fulixe tanto na superficie externa como na interna (Fig. 27).
189 (2.959). Borde. Diámetro: 11 cm. Pasta de cor castaña laranxa. Engobe algo máis oscuro. Superficies brunidas. Fulixe tanto na superficie externa como na interna (Fig. 27).
190 (2.931). Borde e ombro. Diámetro: 12 cm. Pasta de
cor variável entre un gris negruzco e un castaño alaranxado. Engobe externo de cor castaño claro. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe en ambas superficies. Decoración no ombro de
liñas puntilladas impresas oblicuas (Fig. 27 e Lám. XXXI).

191 (2.944). Galbo. Pasta de cor laranxa. Engobe de
cor castaño. Desengordurante granítico médio e basto. Superficies brunidas. Fulixe no exterior. Decoración plástica de tres puntas de diamante (Fig. 27 e Lám. XXXI)
192 (2.945). Galbo. Pasta de cor laranxa. Engobe de
cor castaño. Desengordurante granítico basto. Decoración

de tres motivos de círculos concéntricos estampados, que
se encontran moi erosionados (Fig. 27).
193 (2.922). Ombro. Pasta de cor castaña oscura. Engobe externo da mesma cor. Decoración: tras tres l'has
acanaladas horizontais, e unha puntillada de realización
imperfecta, desenvólvese unha banda de SSS estampadas (Fig. 27).
194 (2.915). Colo e ombro dun vaso fino, de 01 cm. de
grosor no ombro. Pasta de cor castaña vermella. Engobe
de cor castaño alaranxado. Superficie brunida. Decoración
dunha liña puntillada horizontal entre duas acanaladas.
195 (2.920). Ombro. Pasta de cor castaña clara. Engobe de cor negruzco. Superficie brunida. Decoración: banda horizontal de liñas incisas cortas e oblicuas, entre duas
liñas acanaladas.
196 (2.924). Seixiño rolado de forma ovalada.
197 (2.906). Amarradoiro de xisto. Dimensións: 29 cm.
de longo, 16 cm. de ancho e 55 cm. de grosor (Lám. XXXIX).
198 (2.909). Fragmento de amarradoiro de xisto de forma semellante ao anterior.
199 (2.910). Fragmento de placa de xisto cun buraco
de perforación.
200 (2.907). Fragmento reducido de muiño circular, realizado en granito de grao fino de duas micas.
201 (2.914). Fragmento de pia ou morteiro de granito
de grao fino de duas micas.
202 (4.001). Fragmento dunha pedra de granito de grao
fino de duas micas, lavrada cun motivo curvo incompleto
(Lám. XXXVII).
203 (2.912). Seixo tallado unifacial con cinco extracións. Fio composto transversal, con sinais de uso. L=131
mm., A=97 mm., E=56 mm., P=1.000 gr., V=380 cm3.

CA PA
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Zona A
204 (3.326). Borde. Diámetro: en torno a 30 cm. Pasta
de cor gris claro. Engobe de cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico de calibre médio e basto. Superf ícies brunidas con instrumento (Fig. 28).
205 (3.330). Borde. Pasta de cor negruzca. Desengordurante micáceo basto. Fulixe na superficie externa (Fig.
28).
206 (3.334). Seixo tallado unifacial, 8 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=110 mm., A=91
mm., E=34 mm., P=530 gr., V=200 cm 3 (Fig. 54).
207 (3.338). Frag. producto do desvastado dun seixo,
do que se extrairon 4 lascas. L=122 mm., A=69 m.m.,
E=57 mm., P=550 gr., V=180 cm3.
208 (3.339). Frag. producto do desvastdo dun seixo.
L=81 mm., A=70 mm., E=65 m.m.
209 (3.336). Pesa con seis extracións na cara (AB) e
tres na (BA). L=60 m.m., A=37 m.m., E=21 mm., P=84 gr.,
V=30 cm 3 (Fig. 59 e Lám. XL).

210 (3.337). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=62 mm., A=48
mm., E=17 mm.

210 bis (3.335). Lasca de 1.° orde (tipo I). L=70 mm.,
A=81 mm., E=31 m.m.

CA PA 6

Zona A
211 (3.342). Borde. Diámetro: en torno a 40 cm. Pasta
bicolor: beige grisáceo para o exterior, e castaño alaranxado para o interior. Engobe de cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficies espatuladas
horizontalmente (Fig. 29).
212 (3.352). Borde. Pasta de cor castaña. Engobe da
mesma cor. Superficie externa coberta de fulixe (Fig. 29).
213 (3.351). Fondo. Diámetro: 10 cm. Pasta de cor castaña. Engobe da mesma cor. Superficies espatuladas. Fulixe no exterior, na base (Fig. 29).
214 (3.355). Ombro. Pasta de cor castaña. Engobe negruzco. Superficie brunida no ombro, e afinada no inicio
da panza. Decoración: banda horizontal de círculos concéntricos estampados, entre duas liñas acanaladas; debaixo, e sobre unha superficie afinada, aparece unha decoración de liñas brunidas formando retícula (Fig. 29).
215 (3.353). Ombro. Pasta de cor castaño oscuro. Engobe da mesma cor. Superficie brunida. Decoración: tras
duas liñas acanaladas horizontais, apréciase o comenzo
dunha banda de SSS estampadas, tal como en pezas descritas en outras capas.
216 (3.349). Ombro. Pasta de cor castaño. Engobe castaño claro. Superficie brunida. Decoración: tras dúas liñas acanaladas horizontais, comenza un grupo de seis
liñas verticais acanaladas estreitas, formando parte dun
conxunto ornamental semellante ao descrito en capas
anteriores.
217 (3.344). Anaquirio de molde cerámico de fundición.
Pasta de cor laranxa, carbonizada para o interior.
218 (3.346). Fragmento cerámico con restos de fundición aderidos a unha cara. Pasta de cor gris (carbonizada). Desengordurante granítico médio e basto.
219 (3.340). Seixo cunha fractura ortogonal transversal. L=75 mm., A=68 mm., E= 39 mm., P=280 gr., V=120
cm3.
219 bis (3.341). Placa de xisto de forma ovalada, con
dous buracos de perforación. Rota nun extremo. Dimehsións: 7'8x 4'1x 1'4 cm. Peso: 70 gr.

CAPA 8
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220 (3.098). Fondo. Diámetro: 8 cm. Pasta de cor castaño negruzco. Fulixe no exterior da base (Fig. 30).
221 (3.067). Fondo. Pasta de cor castaño alaranxado.
Engobe castaño. Desengordurante micáceo basto. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 30).
222 (3.015). Fondo. Diámetro: 8 cm. Pasta de cor laranxa. Engobe castaño alaranxado. Superficie brunida. Fulixe no exterior. Pertenece ao vaso seguinte (Fig. 30).
223 (2.968-2.976, 2.980-2.997, 3.036, 3.073, 3.101,
3.156-3.157 e 3.160). Metade superior dun vaso. Pasta de
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cor laranxa. Engobe externo de cor castaño-laranxa. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie brunida. Fulixe no exterior. Decoración no ombro de duas bandas horizontais de liñas incisas oblicuas, delimitadas ambas por liñas acanaladas; debaixo, aparece unha Piña horizontal de impresións ovais. A intervalos de distáncia descoñecida, aparece unha decoración plástica de tres puntas de diamante. O fondo deste vaso é plano (véxase n.°
222). Seguramente pertenece a este vaso o fragmento n.°
191 recollido na Capa 3 desta zona (Fig. 30 e Lám. XXX).
224 (3.040). Borde. Diámetro: 22 cm. Pasta tipo bocadillo: gris negruzca no núcleo, e castaña vermella nos lados. Engobe de cor castaño alaranxado, con manchóns
castaños. Superficies espatuladas horizontalmente (Fig.
30).
225 (3.032 e 3.042). Borde. Diámetro: 23 cm. Pasta de
cor castaño vermella. Engobe castaño oscuro. Superficies
espatuladas. Fulixe no exterior. Posivelmente os fragmentos siglados cos n.° 3.077, 3.143 e 3.152, pertenecen a este vaso (Fig. 30).
226 (3.062). Borde. Diámetro: 16 cm. Pasta tipo bocadillo: gris ocre no núcleo, e beige alaranxada nos lados.
Engobe castaño-vermello. Fulixe na superficie externa. Posivelmente o fragmento siglado co n.° 3.058 pertenece a
este vaso (Fig. 30).
227 (3.035). Borde. Diámetro: 11 cm. Pasta de cor castaña clara. Engobe beige alaranxado. Desengordurante micáceo basto. Fulixe na superficie externa. Posivelmente
o fragmento siglado co n.° 3.059 pertenece a este vaso
(Fig. 30).
228 (3.118). Parte superior dun vaso. Diámetro: 10 cm.
Pasta de cor castaña clara. Engobe de cor negruzco. Desengordurante granítico basto. Superficies brunidas con
instrumento. Fulixe na superficie externa. Decoración no
ombro dunha banda horizontal de Piñas incisas oblicuas,
delimitadas a cada lado por un par de liñas acanaladas.
Esta é a única decoración que posue o vaso nesa parte,
tal como se desprende do fragmento n.° 195 da Capa 3
desta mesma zona, que pertenece seguramente a este vaso (Fig. 30).
229 (3.033). Borde. Pasta de cor castaña clara. Engobe castaño. Superficies espatuladas. Fulixe no exterior.
Posivelmente o fragmento siglado co n.° 3.040 corresponde a este vaso (Fig. 30).
230 (3.141). Borde. Pasta tipo bocadillo: gris negruzco no núcleo, e vermello ladrillo nos lados. Desengordurante granítico basto. Engobe externo castaño vermello.
Fulixe na superficie externa (Fig. 30).
231 (3.066). Borde. Diámetro: 15 cm. Pasta castaño negruzca tanto no núcleo como ao exterior. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe no exterior. Posivelmente
os fragmentos siglados cos n.° 3.060, 3.142 e 3.145, pertenecen a este vaso (Fig. 30).
232 (3.137). Borde. Diámetro: 19 cm. Pasta de cor castaña, tanto no núcleo como ao exterior. Fulixe tanto na
superficie externa como na interna (Fig. 30).
233 (3.114-3.116, 3.134, 3.140 e 3.158). Parte superior dun
vaso. Diámetro: entre 30 e 40 cm. Pasta bicolor: gris para
o interior e beige alaranxada para o exterior. Engobe de
cor castaño. Superficie externa completamente coberta
de fulixe, ao igual que a parte superior da interna. Decoración plástica de dous cordóns de sección plano-convexa
con impresións a punta de dedo nun deles; a continuación, exténdense verticalmente pola panza, de tramo en
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tramo, cordóns con impresións, tamén a punta de dedo
(Fig. 30 e Lám. XXXII).
234 (2.977, 2.985, 2.989-2.990 e 3.014). Fondo. Diámetro: 115 cm. Pasta de cor castaña alaranxada. Engobe de
cor castaño. Desengordurante granítico basto. Superficies
espatuladas. Fulixe na cara externa (Fig. 31).
235 (3.106). Asa de fixación vertical e sección subrectangular. Pasta de cor laranxa. Presenta nun extremo un
pivote para introducir na pasta do vaso (Fig. 31).
236 (3.151). Asa de fixación vertical e sección subrectangular. Cor castaño. Restos de fulixe por todos os lados, incluida a zona de fractura (Fig. 31).
237 (3.150). Arranque dunha asa de sección subrectangular, decorada cunha incisión lonxitudinal delimitada inferiormente por unha lifía horizontal acanalada. Cor
castaño oscuro (Fig. 31).
238 (3.079). Galbo decorado con tres motivos de círculos concéntricos estampados. Cor castaño oscuro (Fig.
31).
239 (3.055). Ombro decorado cun cordón horizontal de
sección semicircular. Pasta bicolor: gris para o interior,
e castaña alaranxada para o exterior. Engobe castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie exterior con fulixe (Fig. 31).
240 (3.051). Ombro con decoración plástica dun cordón horizontal de sección aplanada. Pasta de cor castañalaranxa. Superficie externa coberta de fulixe. A pesar da
aparente similitude co vaso n.° 233, non parece pertenecer a el (Fig. 31).
241 (3.120). Ombro decorado con catro liñas incisas
horizontais. Cor castaño. Desengordurante micáceo basto. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe na cara
externa (Fig. 31).
242 (3.019). Ombro decorado con dous cordóns horizontais de sección semicircular; ainda que falta un deles, quedou a sua impronta. Pasta tipo bocadillo: gris negruzco no núcleo, e beige alaranxado nos lados. Engobe
castaño alaranxado. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 31).
243 (3.045). Borde decorado con acanaladuras verticais polo exterior. Cor castaño claro. Desengordurante granítico basto. Fulixe na cara externa. A posición indicada
no debuxo non é segura (Fig. 31).
248 (3.027). Fondo de base plana. Diámetro: 15 cm.
Pasta tipo bocadillo: castaña no núcleo, e castaña alaranxada nos lados.
249 (3.123). Fondo de base plan. Diámetro: 18 cm. Pasta tipo bocadillo: negruzca no núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Desengordurante granítico basto e algun
moi basto.
250 (3.146). Fondo de base plana. Grosor na base: 04
cm. Pasta de cor beige. Fulixe no exterior da base.
251 (3.056). Galbo decorado con tres liñas acanaladas verticais. Cor castaño. Fulixe na superficie externa.
252 (3.018). Ombro decorado con tres liñas incisas horizontais; entre as duas inferiores, exténdese unha banda de Piñas incisas oblicuas cortas, de modo semellante
ao n.° 223. Pasta de cor castaña clara. Engobe castaño.
Desengordurante micáceo basto. Superficie brunida con
instrumento. A este mesmo vaso pertenece seguramente o fragmento siglado co n.° 3.089.
253 (3.086). Ombro decorado cunha Piña acanalada horizontal; debaixo, exténdese un reticulado de lifias inci-

sas finas. Pasta de cor beige alaranxado. Superficie exte-

rior erosionada.
254 (3.155). Galbo decorado cun cordón liso de sección aplanada como o n.° 233. Cor castaño oscuro.
255 (3.133). Galbo decorado con impresións a punta
de dedo como as do n.° 233. Pasta bicolor: gris para o interior, e beige alaranxada para o exterior. Superficie externa coberta de fulixe.
256 (3.139). Borde. Pasta de cor laranxa. Engobe castaño. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 31).
257 (3.144). Borde. Pasta bicolor: laranxa para o interior, e gris para o exterior. Superficie erosionada. Fulixe
no exterior (Fig. 31).
258 (3.044). Borde. Cor castaño. Superficie exterior espatulada horizontalmente no colo, e verticalmente no ombro. Fulixe na superficie externa (Fig. 31).
259 (3.097). Borde. Diámetro: 15 cm. Pasta de cor laranxa. Engobe da mesma cor. Superficie espatulada (Fig.
31).
260 (3.041). Borde decorado con tres liñas acanaladas
horizontais no colo; debaixo, a superficie aparece espatulada verticalmente. Cor castaño. Fulixe tanto na superficie interna como na externa (Fig. 31).
261 (3.138). Borde. Diámetro: 10 cm. Pasta de cor beige alaranxada. Engobe castaño. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 31).
262 (3.230). Parte superior dun vaso. Diámetro: 13 cm.
Pasta de cor castaño (2D5). Engobe castaño oscuro (2H5).
Superficie brunida. Fulixe tanto na superficie externa como na interna. Decoración no ombro de duas liñas puntiHadas horizontais, entre duas acanaladas; debaixo, recorren verticalmente a panza -a intervalos- grupos de catro liñas acanaladas estreitas (Fig. 29).
263 (3.245). Borde. Diámetro: 17 cm. Cor castaño oscuro. Ambas superficies e zona de fractura con fulixe (Fig.
29).
264 (3.231). Borde con liña aristada interna. Diámetro:
entre 20 e 30 cm. Pasta de cor castaño vermello. Engobe
castaño. Desengordurante micáceo basto. Supefícies brunidas con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 29).
265 (3.187). Borde. Diámetro: 11 cm. Cor castaño vermello. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 29).
266 (3.221). Borde. Cor negruzco. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 29).
267 (3.192). Borde. Diámetro: en torno a 12/14 cm. Pasta de cor castaño claro. Engobe externo algo máis oscuro. Desengordurante micáceo médio e basto. Superficie
brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 29).
268 (3.186). Borde. Pasta de cor castaño Yermen°. Engobe castaño. Desengordurante granítico basto. Superficie brunida con instrumento (Fig. 29).
269 (3.191). Borde. Diámetro: en torno a 18 cm. Pasta
tipo bocadillo: gris clara no núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 29).
270 (3.225). Fondo. Diámetro: 8 cm. Pasta bicolor: beige alaranxada para o interior, e gris para o exterior. Desengordurante micáceo basto. Superficie exterior completamente coberta de fulixe (Fig. 29).
271 (3.198). Fondo. Pasta de cor gris. Fulixe no exte-

rior. Presenta unha liña acanalada horizontal na unión da
base e o corpo (Fig. 29).
272 (3.197). Fondo. Cor castaño oscuro, con alguns
manchóns no exterior de cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie erosionada (Fig. 29).
273 (3.227-3.229). Galbo. Cor castaño. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior. Decoración plástica dun cordón horizontal de sección plano-convexa sulcado con Uñas incisas oblicuas; máis abaixo, aparece unha faixa de SSS estampadas (Fig. 29).
274 (3.185). Galbo decorado con Hilas acanaladas horizontais estreitas. Pasta de cor castaña clara. Engobe negro. Superficie brunida. Fulixe no exterior. Provavelmente o fragmento siglado co n.° 3.177 pertenece ao mesmo
vaso (Fig. 29).
275 (3.247). Galbo. Pasta bicolor: castaño-laranxa para
o exterior, e gris negruzco para o interior. Fulixe no exterior. Decoración de impresións subtriangulares sobre un
cordón de sección aplanada; debaixo, aparecen duas
has incisas oblicuas formando parte dun motivo descofiecido (Fig. 29).
276 (3.183 e 3.184). Galbo decorado cun par de liñas

incisas formando triángulo. Pasta e superficies coas mesmas características do anterior, polo que provavelmente
forman parte do mesmo vaso (Fig. 29).
277 (3.248). Galbo decorado con dous motivos de círculos concéntricos estampados. Cor castaño alaranxado.
Superficie erosionada. Fulixe no exterior (Fig. 29).
278 (3.228 bis). Galbo decorado cun motivo estampado de círculos concéntricos. Pasta de cor castañoyermen°. Engobe castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 29).
279 (3.246 bis). Galbo decorado con bandas horizontais alternas de liñas acanaladas e SSS estampadas. Cor
castaño. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 29).
280 (3.220). Borde con arranque de asa de sección subrectangular, recorrida lonxitudinalmente por unha tiña
incisa ancha. Cor gris negruzco. Fulixe no exterior (Fig. 29).
281 (3.195). Fondo de cerámica púnica. Diámetro: 6
cm. Pasta fina, bicolor: beige alaranxado claro (2A3) para o exterior, e gris (2E1) para o interior. Engobe de cor castaño claro (2D5) (Fig. 29).
282 (3.048). Galbo da ánfora púnica. Pasta fina de cor
crema (1A3). Modelado a torno.
283 (3.049). Galbo de cerámica púnica. Pasta fina de
cor crema (1A3) lixeiramente alaranxada (2A3) para o interior. Torno.
284 (3.090). Galbo de ánfora púnica. Cor crema. Torno.
285 (3.094). Galbo de cerámica púnica. Pasta fina de
cor laranxa claro (2A6). Torno. Os fragmentos siglados cos
n.° 3.095 e 3.096 presentan as mesmas características.
286 (3.113). Galbo de ánfora púnica. Cor laranxa claro
(2A5). Torno.
287 (3.237-3.241). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina
de cor crema claro. Torno. Os fragmentos sig lados cos n.°
3.167, 3.174-3.175 e 3.204, presentan as mesmas
características.
288 (3.169). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de cor
crema-laranxa para o interior, e crema claro para o exterior. Torno. O fragmento siglado co n.° 3.203 posue as
mesmas características.
289 (3.168). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de cor
crema-laranxa (2A4). Torno.
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290 (3.205). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de cor
crema alaranxada (2B3), algo grisácea no núcleo. Torno.
291 (3.147). Fondo de base plana de cerámica púnica.
Grosor de paredes: 04 cm. Pasta de cor laranxa clara no
exterior, e gris para o interior. Na superficie interna presenta aderidos restos de escória de fundición.
292 (3.242). Catro fragmentos cerámicos de grosor de
paredes comprendido entre 0'25 e 050 cm., con escórias
de fundición aderidas á superficie interna. Pasta gris
(carbonizada).
293 (3.202). Escória de fundición de ferro (?).
294 (3.108, 3.111 e 3.164). Seixiños rolados planos.
295 (3.112). Fragmento de placa de xisto con buraco
de perforación. Dimensións: 22x 14 cm. e 4 cm. de grosor.
296 (3.251). Seixo rolado de cuarcita utilizado provavelmente como pulidor.
297 (3.252). Seixo rolado de forma alongada, empregado posivelmente como machacador.
298 (3.050). Lasca de 2» orde (tipo VI). L=51 mm.,
A=44 mm., E=14 m.m. (Fig. 60).
299 (3.109). Lasca de 1.0 orde (tipo I). L=42 m.m., A=53
mm., E=20 mm.

300 (3.110). Lasca de 2.° orde (tipo V). L= 55 mm., A=39
(Fig. 61).
301 (4.015). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=28 mm., A=44
m.m., E=8 m.m. (Fig. 61).
302 (3.162). Lasca de 1» orde (tipo I). Fio gastado polo
uso. L=108 mm., A=137 mm., E=46 m.m. (Fig. 55 e Lám
XLI).
303 (3.163). Seixo tallado unifacial con duas extracións. Fio levemente apuntado, con sinais de uso. L=96
mm., A=93 m.m., E= 39 m.m., P=460 gr., V=180 cm 3 (Fig.
55).
304 (3.232). Lasca de 2? orde (tipo II). L=- 43 mm., A=41
mm., E=17 m.m.
305 (3.249). Seixo fendido cunha muesca no seu extremo distal. L=126 mm., A=135 mm., E=49 m.m.
mm., E=19 m.m.

CAPA 9

Zona B
306 (2.965). Galbo de cerámica castrexa. Pasta bicolor: castaña vermella para o interior, e castaña oscura para
o exterior. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe
no exterior.
307 (2.966). Lasca de 2» orde (tipo II). L=57 mm., A=42
mm., E=27 m.m. (Fig. 60).

309 (4.006). Borde con liña aristada interna. Pasta bicolor: castaña vermella para o exterior, e gris para o interior. Desengordurante micáceo basto. Superficie alisada.
Provavelmente o fragmento siglado co n.° 3.295 pertenece a este vaso (Fig. 28).
310 (3.282). Borde con liña aristada interna. Diámetro:
15 cm. Cor castaño. Desengordurante micáceo basto. Superficie alisada (Fig. 28).
311 (3.301). Borde. Diámetro: 21 cm. Pasta de cor castaño claro. Engobe castaño oscuro. Superficies brunidas
con instrumento. Fulixe no exterior. Seguramente os fragmentos sig lados cos n.° 3.275 e 3.300 pertenecen a este
vaso (Fig. 28).
312 (3.277). Borde. Pasta castaño negruzco. Engobe
de cor beige alaranxado. Superficie erosionada. Fulixe no
exterior (Fig. 28).
313 (3.298 e 3.322). Borde. Diámetro: 18 cm. Pasta bicolor: castaño laranxa para o exterior, e gris negruzco para
o interior. Superficie brunida con instrumento. Fulixe tanto
na superficie externa como na interna (Fig. 28).
314 (3.297). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Cor
castaño oscuro. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior. Provavelmente o fragmento siglado co n.° 3.276 pertenece a
este vaso (Fig. 28).
315 (3.274). Borde. Diámetro: en torno a 20 cm. Cor
castaño. Superficie brunida. Fulixe no exterior. Provavelmente o fragmento sig lado co n» 4.005 pertenece a este
vaso (Fig. 28).
316 (4.002). Fondo. Diámetro: 13 cm. Pasta bicolor: gris
claro para o exterior, e gris oscuro para o interior. Presenta restos orgánicos aderidos á superficie interna e a unha zona de fractura (Fig. 28).
317 (4.003 e 4.013). Fondo de forma igual ao anterior.
Diámetro: 14 cm. Pasta de cor castaño oscuro. Presenta
tamén restos orgánicos aderidos á superficie interna e a
unha zona de fractura.
318 (3.273). Fondo con arranque de pé. Pasta de cor
castaño negruzco, ou castaño claro —segun as zonas—
Engobe castaño claro (Fig. 28).
319 (3.267 e 3.304). Colo e ombro. Pasta de cor gris claro no núcleo, e negro na superficie. Superficie brunida na
parte superior, e afinada na inferior. Decoración no ombro dunha banda horizontal de motivos en círculos concéntricos estampados, entre duas liñas acanaladas; debaixo, aparece a superficie afinada, e sobre ela, disponse unha decoración de liñas brunidas finas formando retícula (Fig. 28 e Lám. XXXI).
320 (3.311). Galbo decorado cunha faixa horizontal de
círculos concéntricos estampados, delimitada por un par
de liñas, acanalada e puntillada. Cor castaño oscuro (Fig.
28).

CAPA 10

Zona exterior 0-13
308 (4.007). Borde con liña aristada interna. Diámetro:
en torno a 46 cm. Pasta tipo bocadillo: castaña no núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Engobe castaño.
Desengordurante granítico basto. Fulixe tanto na superficie externa como na interna. Os fragmentos siglados cos
n.° 3.278 e 4.001, pertenecen provavelmente a este vaso
(Fig. 28).
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321 (4.010). Ombro. Pasta bicolor: castaño alaranxado para o interior, e castaño claro para o exterior. Engobe
castaño. Superficie brunida con instrumento. Decoración
de duas liñas horizontais acanaladas; separadas por unha puntillada; a continuación, aparecen tres motivos de
círculos concéntricos estampados, dispostos de triángulo
(Fig. 28 e Lám. XXXI).
322 (3.293). Ombro con decoración plástica de dous
cordóns de sección plano-convexa. Pasta tipo bocadillo:
gris oscuro no núcleo, e castaño claro nos lados. Fulixe
no exterior. Ao mesmo vaso parece corresponder o fragmento siglado co n.° 3.290 (Fig. 28).

323 (3.317). Ombro. Cor castaño oscuro. Fulixe no extee)or. Decoración dunha banda horizontal de SSS estampadas, delimitada a cada lado por un par de liñas acanaladas (Fig. 28).
324 (3.276). Borde. Diámetro: en torno a 38 cm. Cor
castaño. Desengordurante granítico basto. Superficies espatuladas. Fulixe tanto na superficie externa como na interna. Decoración no lábio dunha banda de SSS estampadas (Fig. 28).
325 (3.316). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, entre un par de Mas puntilladas. Pasta de cor castaño laranxa. Superficie negruzca.
326 (3.302). Galbo decorado con grupos de tres ou catro liñas verticais acanaladas. Cor castaño oscuro. Superficie brunida.
327 (3.289). Ombro. Pasta tipo bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Desengordurante micáceo basto. Superficie espatulada horizontalmente no ombro, e verticalmente na panza.
328 (3.323). Fondo de cerámica púnica. Pasta fina de
cor crema (1A2). Superficie externa de cor castaño (1C4)
(Fig. 28).
329 (3.257). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de cor
crema alaranxado (1A4). Torno.
330 (3.254). Anaco de molde cerámico de fundición de
sítulas. Pasta de cor beige, carbonizada para o interior.
Presenta unha decoración de duas bandas de entrelazos
en torno a semiesferiñas, separadas por unha doble liña
sogueada. Mal estado de conservación. Outros pequenos
fragmentos de moldes cerámicos de fundición, encóntranse en bolsas sigladas cos n.° 3.255, 3.285, 3.325 e 4.012
(Fig. 50 e Lám. XXXVI).
331 (3.256). Bolsa con restos de escórias de fundición,
e alguns fragmentos de crisol de forma semellante ao n.°
102; nalguns deles obsérvanse restos de bronce.
332 (3.287). Núcleo do que se extrairon duas lascas
de 1 0 orde. Este núcleo aproveita un útil anterior que está rodado, e que correspondia a un seixo tallado unifacial.
L=107 m.m., A=106 mm., E=37 mm., P=525 gr., V=200
cm 3 (Fig. 56).
333 (3.286). Lasca de 1.0 orde (tipo I). L=51 mm., A=60
mm., E=12 m.m.
334 (3.288). Frag. de lasca de 2.° orde. Non conserva
nen o talón nen o bulbo. L=81 mm., A=37 mm., E=23
m.m. (Fig. 60).

Cuadriculas F - 7 e LL - 7
CAAP P, 1

335 (3.941). Borde. Diámetro: 12/13 cm. Pasta castaña oscura. Engobe da mesma cor. Fulixe no exterior (Fig.
32).
336 (3.553). Borde. Pasta tipo bocadillo: castaña no
núcleo, e castaña vermella nos lados. Engobe castaño oscuro. Fulixe no exterior (Fig. 32).
337 (483). Borde. Diámetro: entre 15 e 20 cm. Pasta
bocadillo: castaño negruzco no núcleo, e castaño verme110 nos lados. Desengordurante granítico basto. Fulixe na
superficie externa (Fig. 32).
338 (3.558). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Cor

castaño. Desengordurante granítico basto. Fulixe en ambas superficies (Fig. 32).
339 (3.925). Borde. Diámetro superior a 25 cm. Pasta
de cor beige laranxa. Desengordurante granítico basto e
moi basto. Superficie erosionada (Fig. 32).
340 (486). Borde. Pasta de cor castaño claro. Desengordurante granítico basto. Supefície erosionada (Fig. 32).
341 (506). Borde. Cor castaño oscuro. Desengordurante granítico basto (Fig. 32).
342 (2.101). Borde dun recipiente de grandes dimensións. Diámetro aproximado: en torno a 50 cm. Pasta tosca, de cor castaño laranxa. Desengordurante granítico
basto e moi basto. Superficie interna recoberta dun engobe (?) negruzco. Superficie externa afinada (Fig. 32).
343 (3.394). Fondo. Diámetro: 12 cm. Cor castaño oscuro. Fulixe en ambas superficies (Fig. 32).
344 (2.072). Fondo. Cor castaño vermello. Desengordurante granítico basto. Fulixe en ambas caras e na zona
de fractura (Fig. 32).
345 (2.465). Fondo. Diámetro: 155 cm. Pasta de cor
castaño vermello. Engobe externo algo máis oscuro. Desengordurante granítico basto. Superficie interna afinada. Superficie externa espatulada horizontalmente no fondo, e verticalmente na panza. Fulixe no exterior (Fig. 32).
346 (3.554). Ombro decorado cun cordón aplicado de
sección semicircular. Pasta tipo bocadillo: gris no núcleo,
e castaño alaranxado nos lados. Superficie espatulada
(Fig. 32).
347 (2.076). Ombro decorado cuha liña puntillada horizontal entre outras acanaladas; debaixo, aparecen cinco motivos de círculos concéntricos estampados, dispostos en triángulo. Cor castaño negruzco (Fig. 32).
348 (3.937-3.938). Galbo con decoración de liñas brunidas formando retícula, sobre unha superficie afinada.
Pasta de cor beige grisáceo. Engobe castaño. Desengordurante granítico basto. Fulixe no exterior. O fragmento
siglado co n.° 3.939 provavelmente pertenece a este vaso
(Fig. 32).
349 (464). Ombro decorado cunha liña puntillada horizontal, entre duas acanaladas; debaixo aparece o comenzo dunha banda de SSS estampadas. Pasta de cor vermello ladrillo. Engobe castaño. Fulixe no exterior.
350 (2.075). Ombro decorado cunha liña puntillada horizontal entre duas acanaladas; debaixo, aparecen várias
liñas puntilladas oblicuas formando un motivo descoñecido. Pasta bocadillo: gris no núcleo, e castaña alaranxada nos lados.
351 (2.104). Ombro con decoración plástica de dous
cordóns aplicados de sección plano-convexa. Pasta bicolor: gris para o exterior e castaña alaranxada para o
interior.
352 (492). Ombro decorado cun cordón horizontal de
sección semicircular; debaixo aparecen duas lifias acanaladas horizontais. Cor castaño.
353 (3.928). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas entre un par de lifias acanaladas a
cada lado. Pasta de cor beige alaranxado. Engobe castaño. Superficie erosionada.
354 (3.552). Parte superior dun vaso. Diámetro: 19 cm.
Pasta de cor castaño claro, e nalgunhas partes negruzco.
Engobe castaño oscuro. Superficie espatulada horizontalmente no colo, e oblicuamente no ombro. Fulixe no exterior (Fig. 32).
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355 (494-497). Galbo de ánfora púnica. Pasta de cor
crema. Torno.
356 (502). Galbo de ánfora púnica. Pasta de cor crema. Torno.
357 (499). Borde de ánfora romana. Labio triangular.
Diámetro: 14 cm. Pasta de cor laranxa. Engobe externo
crema (Fig. 32).
358 (443). Galbo de ánfora romana. Pasta bicolor: laranxa para o exterior, e beige alaranxado para o interior.
359 (468). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor vermello ladrillo. Desengordurante de calibre medio. Engobe externo de cor crema. Recobrimento interno
impermeabilizante.
360 (488-490). Galbo de ánfora romana, cunha incisión
horizontal ancha que a rodea. Pasta de cor laranxa. Desengordurante medio de cuarzo e mica (?) negra. Engobe
externo de cor brema.
361 (2.451). Placa de xisto de forma ovalada e sección
subrectangular. Dimensións: 8'6x 41x 15 cm. Posue dous
buracos de perforación de 04 cm. de diámetro. Peso: 93
gr. (Fig. 52).
362 (2.452). Placa de xisto de características iguais
Dimensións: 6'9x 4'3x 13 cm. Peso: 57 gr. (Fig.
anterior.
á
XXXVII).
363 (2.453). Placa de xisto de iguais características.
Dimensións: 6'8x 5'5x 1'3 cm. Peso: 75 gr. (Fig. 52).
364 (2.454). Placa de xisto de características semeIlantes. Dimensións: 8'8x 4'9x 1'0 cm. Peso: 70 gr. (Fig.
52).
365 (2.455). Placa de xisto de iguais características.
Dimensións: 6'8x 5'0x1'1 cm. Peso: 70 gr. Presenta nun
lado, unha escotadura devida ao uso (Fig. 52).
366 (2.456). Placa de xisto de características semeIlantes. Dimensións: 7'2x 3'7x 10 cm. Peso: 46 gr. Presenta como a anterior unha escotadura nun lado, devida ao
uso.
367 (2.457). Placa de xisto de iguais características.
Dimensións: 7'2x 4'6 x 1'1 cm. Peso: 73 gr.
368 (2.458). Placa de xisto de características similares. Dimensións: 8'7x 5'2x 0'9 cm. Peso: 65 gr. Está rota
nun lado.
369 (2.459). Placa de xisto de características semeIlantes ás anteriores. Dimensións: 7'1 x 5'1 x 09 cm. Peso:
60 gr. Está rota nunha esquina (Fig. XXXVII).
370 (2.059). Fragmento dunha lousa de xisto de forma irregular, cun buraco de perforación de 3 cm. de diä.
metro. Peso do fragmento: 1750 Kg.
371 (2.058). Seixo rolado de granito de forma ovalada, utilizado como alisador.
372 (477). Pé de muiño circular, realizado en granito
de grao medio de duas micas. Provavelmente foi reaprovedado como base de poste. Dimensións: 30 cm. de diámetro, e 20 cm. de alto. Presenta un buraco central de 10
cm. de diámetro; na base deste buraco, observase un buraquiño de 15 cm. de diámetro. A cara lateral curva foi
cortada por dous planos verticais diferentes, con posterioridade ao seu desuso (Fig. 53 e Lám. XXXVIII).
373 (496). Fragmento de moa de muiño circular, realizado en granito de grao medio de duas micas. Mede 13
cm. de alto (Fig. 52).
374 (3.643). Fragmento de moa de muiño circular, realizada en granito de grao medio de duas micas. Mede 12
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cm. de alto (Fig. 52).
375 (478). Fragmento de mao de muiño plano, de granito de grao medio de duas micas.
376 (479). Fragmento de mao de muifio plano, de granito de grao medio de unha mica.
377 (466). Grande seixo de cuarcita do que se extrairon lascas.
378 (3.555). Lasca de 1. 0 orde. Na sua cara dorsal ten
un negativo rodado dunha extración anterior, polo que non
35 m.m., A=46 mm.,
se pode considerar de 2.° orde.
E=17 m.m.
379 (467). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=60 m.m., A=47
mm., E=24 mm.
380 (475). Lasca de 22 orde (tipo IV). L=65 mm., A=46
mm., E:=18 m.m. (Fig. 61).
381 (476). Frag. de seixo tallado. L=80 mm., A=68
mm., E=46 m.m., P=200 gr., V=80 m.m.
382 (480). Frag. de seixo non tallado. [=111 mm., A=78
mm., E=22 m.m.
382 bis (481). Seixo con 2 extracións ortogonais paralelas ao eixo morfolóxico. L=71 mm., A=34 mm., [=21
mm., P=170 gr., V=60 cm3.
383 (482). Frag. de seixo tallado. L=70 mm., A=100
mm., E=71 mm., P=560 gr., V=220 cm3.
384 (505). Seixo tallado unifacial, 12 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L,=134 mm., A=102
mm., E=55 mm., P=980 gr., V=375 cm3.
385 (2.466). Lasca de 2.° orde. L=52 m.m., A=86 m.m.,
[=23 m.m.
386 (3.398). Seixo tallado unifacial; 11 extracións que
ocupan o extremo distal e un lateral do artefacto. Fio convexo con sinais de uso. L=88 mm., A=119 mm., E= 38
mm., P=450 gr., V=180 cm3.
387 (3.867). Pesa cunha extración na cara (AB) e outra
na (BA), a xeito de escotaduras. L=51 mm., A=34 mm.,
E=18 mm., P=20 gr., V=15 cm 3 (Fig. 59 e Lám. XL).
388 (3.932). Lasca de 2.° orde (tipo II). [=94 mm., A=85
mm., E=43 m.m.
389 (3.933). Seixo tallado unifacial; 7 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=93 mm., A=96
m.m., E=52 mm., P=540 gr., V=220 cm 3 (Fig. 57).
390 (3.943). Lasca de 2? orde (tipo II). L=83 mm., A=58
mm., E=22 mm.
391 (3.935). Lasca de 2.° orde. L=23 mm., A=45 mm.,
E=11 m.m.
392 (3.997). Pesa, cunha extración na cara (AB) e outra
na (BA), a xeito de escotaduras. L=49 mm., A=31 mm..
[=22 mm., P=25 gr., V=27 cm 3 (Fig. 59).

CAPA 2

Zona exterior L-7 e LL-7
393 (3.411). Galbo decorado cun cordón de sección
aplanada. Cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto.
394 (3.408-3.409). Galbo de ánfora púnica. Pasta bicolor: crema (1A3) para o interior, e laranxa (2A5) para o exterior. Torno.
395 (2.053; x:1'70, y:0'25, z:-4'38). Fragmento dunha

moa de muiño circular, realizada en granito de grao medio de duas micas. Mede 16 cm. de alto, e aproximadamente 35 cm. de diámetro (Fig. 52).
396 (3.402). Metade dunha moa de muiño circular, de
granito de grao medio de duas micas. Mede 44 cm. de diámetro na base, e 16 cm. de alto. Buraco central de 11 cm.
de diámetro. Presenta na cara lateral dous buracos enfren-

tados diametralmente, que se prolongan até a cara superior a través dunha ranura (Fig. 52).
397 (3.401). Fragmento dunha pia realizada en granito de grao medio de duas micas. Mede 24 cm. de alto e
14 cm. de profundidade (Lám. XXXVIII).
398 (3.403). Seixo rolado de cuarcita de forma alongada, utilizado como pulidor.
399 (3.404). Placa de xisto empregada como alisador
ou pulidor.
400 (3.405). Seixo rolado de granito usado como
pulidor.
401 (507; x:0'64, y:0'28, z:-3'94). Fusaiola de xisto. Forma semiesferoidal. Dimensións: 28 cm. de diámetro, 09
cm. de alto, e 06 cm. de diámetro da perforación. Peso:
9 gr. (Fig. 50).
72 mm., A=70
402 (3.407). Frag. de seixo rolado.
mm., E=-15 mm.

Zona B
403 (3.391). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, entre liñas acanaladas.

Zona exterior J- 7 e K - 7
404 (3.673, 3.684, 3.860-3.862). Parte superior dun vaso. Diámetro: 35 cm. Pasta de cor castaña. Engobe da
mesma cor. Desengordurante granítico basto. Fulixe en
ambas superficies. Superficie externa espatulada horizontalmente no colo, e oblicuamente no ombro, como o vaso
n.° 354. A maior parte dos fragmentos siglados entre os
n.° 3.666 e 3.856 pertenecen a este vaso (Fig.33).
407 (3.663 e 3.717). Fondo. Diámetro: 22 cm. Mesmas
características que o anterior, e provavelmente sexa o fondo dese vaso (Fig.33).
408 (2.193). Borde. Diámetro: entre 35 e 40 cm. Pasta
bicolor: castaño claro para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Desengordurante granítico basto e moi
basto. Superficies alisadas (Fig. 33).
409 (2.195). Borde. Diámetro: en torno a 40 cm. Pasta
tipo bocadillo: castaña grisácea no núcleo, e castaña laranxa nos lados e no exterior. Desengordurante granítico
moi basto. Superficies espatuladas horizontalmente. Fulixe en ambas superficies (Fig. 33).
410 (2.173). Borde. Diámetro: 19 cm. Pasta bocadillo:
gris no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 33).
411 (2.199). Borde. Diámetro: 17 cm. Pasta bicolor: gris
negruzco para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Superficies alisadas. Fulixe na superficie externa
(Fig. 33).
412 (2.175 e 2.178). Borde. Pasta de cor vermello ladrillo. Desengordurante granítico basto e moi basto. Superficies alisadas (Fig. 33).

413 (3.794). Fondo. Pasta de cor castaño claro. Desengordurante micáceo basto (Fig. 33).
414 (2.172 e 2.202). Fondo. Diámetro: 14 cm. Pasta de
cor castaño grisáceo. Superficie castaña alaranxada. Desengordurante granítico moi basto. Superficie externa espatulada verticalmente no corpo (Fig. 33).
415 (2.171). Fondo. Diámetro: 16 cm. Cor castaño vermello. Desengordurante granítico medio e basto. Superficies alisadas (Fig. 33).
416 (2.206 e 2.231). Fondo de base plana corno os an-

teriores. Pasta bicolor: castaño oscuro para o interior, e
castaño alaranxado para o exterior. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas.
417 (2.203). Fondo. Diámetro: 11 cm. Cor castaño oscuro. Desengordurante granítico medio e basto. Superficies alisadas (Fig. 33).
418 (2.200). Pé dun fondo. Diámetro: 13 cm. Pasta bocadillo: gris no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Fulixe no exterior (Fig. 33).
419 (2.124). Galbo decorado con liñas brunidas formando retícula. Pasta de cor castaño laranxa. Superficie afinada. Fulixe en ambas superficies (Fig. 33).
420 (2.141). Galbo. Cor castaño laranxa. Superficie espatulada horizontalmente no colo, e afinada no ombro e
panza. Decoración de liñas brunidas verticais no corpo.
Fulixe en ambas superficies (Fig. 33).
421 (2.212 e 2.224). Ombro decorado cun cordón horizontal de sección aplanada con reticulado de liñas incisas, e delimitado por duas liñas acanaladas; a continuación, aparecen unha liña puntillada e outra acanalada.
Pasta de cor castaño laranxa. Engobe externo castaño oscuro. Fulixe na superficie externa (Fig. 35).
422 (2.253). Ombro decorado cunha liña puntillada horizontal entre duas acanaladas; debaixo, aparecen 'irías
puntilladas oblicuas formando unha composición indeterminada. Cor castaño.
423 (2.219). Ombro decorado cunha liña puntillada norizontal entre duas acanaladas; a continuación, observanse tres motivos de círculos concéntricos estampados dispostos en triángulo. Decoración semellante á do n.° 347.
Pasta bocadillo: gris no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Engobe externo desta cor. Fulixe no exterior.
424 (2.211). Galbo decorado cunha banda horizontal
de ovas estampadas, semellante a alguns fragmentos da
Capa 6. Pasta de cor castaña alaranxada. Fulixe no
exterior.
425 (2.256 e 2.261). Colo con decoración metopada de
grupos de acanaladuras verticais anchas, separadas por
duas colunas de motivos de círculos concéntricos estampados, semellante a un fragmento da Capa 6. Cor castaño grisáceo claro. Superficie erosionada.
426 (3.854). Colo con decoración igual ao anterior. Características da pasta semellantes (Fig. 35).
427 (2.183). Ombro con decoración horizontal, de arriba a abaixo: liña acanalada, Hila puntillada, e banda de
SSS estampadas, semellante a vários fragmentos de zonas anteriores. Pasta de cor ocre. Engobe externo castaño oscuro. Desengordurante granítico basto e moi basto.
Superficie brunida con instrumento.
428 (2.257). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas; debaixo, aparece unha liña puntillada entre duas acanaladas. Cor castaño laranxa.
429 (2.201). Galbo decorado con grupos separados de
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Piñas verticais acanaladas estreitas; tipo de decoración
que forma conxunto coa dos dous fragmentos anteriores.
Cor castaño. Superficie alisada. Fulixe no exterior.
430 (3.730). Galbo con decoración de liñas brunidas
formando retícula. Pasta de cor castaño grisácea clara.
Engobe externo castaño alaranxado. Superficie externa
alisada con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 33).
431 (3.856). Asa de fixación vertical e sección circular. Anfora púnica. Pasta fina de cor beige alaranxada (Fig.
33).
432 (2.134). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor
laranxa.
433 (4.016). Fragmento de fusaiola cerámica. Forma:
parte superior troncocónica con concavidade central, e
parte inferior esferoidal. Dimensións: 34 cm. de diámetro, 17 cm. de alto. e 08 cm. de diámetro de perforación.
Pasta de cor castaño. Desengordurante granítico médio.
Peso do fragmento: 7 gr. (Fig. 50).
434 (3.858). Placa de xisto con dous buracos de perforación. Forma e características semellantes aos n.°
361-365. Dimensións: 7'1 x 4'8x 1'4 cm. Peso: 60 gr. Está

rota nun lado.
435 (2.340). Fragmento de lousa de granito, cunha zona rebaixada 2 cm. Dimensións: 42x 34x 14 cm. Trátase
posivelmente dun soporte de elemento constructivo.
436 (2.263). Lasca de 2.° orde (tipo VI). L=66 mm.,
A=40 mm., E=15 mm. (Fig. 60).
437 (2.264). Lasca de 2.° orde. L=29 mm., A=37 mm.,
E=9 m.m.

438 (2.339). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=79 mm., A=64
mm., E=27 mm.

438 bis (2.331). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=50 mm.,
A=80 mm., E=15 mm. (Fig. 61).

Zona

D

439 (3.658 e 3.661). Borde. Diámetro: 20 cm. Cor castaño oscuro. Desengordurante granítico basto. Superficie
espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 34).
440 (3.655). Fondo de base plana. Diámetro: 12 cm.
Pasta bicolor: castaño claro para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Desengordurante granítico basto. Fulixe no exterior.
441 (3.652, 3.656, 3.663-3.664). Ombro decorado con
dous cordóns horizontais de sección semicircular. Cor
castaño oscuro. Desengordurante granítico basto e moi
basto. Superficie alisada con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 35).
442 (3.653-3.654, 3.662 e 3.904). Ombro decorado con
duas bandas horizontais de SSS estampadas, separadas
por duas Piñas puntilladas; o conxunto aparece delimitado, superior e inferiormente, por un par de liñas, unha acanalada e outra puntillada. Pasta de cor castaña alaranxada. Desengordurante granítico basto. Superficie exterior
brunida con instrumento. Un dos fragmentos (3.904) foi
atopado na zona exterior da construción G, e máis concretamente, na canle que rodea esta construción, no testigo Norte da cuadrícula I- 7 (Fig. 35).
443 (3.649). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor
laranxa.
444 (3.644). Protodisco, con 12 extracións centrípetas,
que ocupan practicamente toda a periféria. Este útil apro-
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veita un artefacto anterior coas aristas rodadas. [=96
m.m., A=98 mm., E=46 mm., P=490 gr., V=180 cm3
(Lám. XLI).

Zona

G

445 (3.878). Ombro decorado cunha liña horizontal
acanalada, seguida doutra puntillada, e dunha banda de
SSS estampadas. Cor castaño vermello.
446 (3.879 e 3.882). Ombro decorado cunha banda horizontal de SSS estampadas, delimitada por un par de Piñas, puntillada unha, e acanalada a exterior. Pasta bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño vermello nos lados. Desengordurante granítico basto.
447 (2.314). Seixo tallado unifacial, con 7 extracións
e unha fractura ortogonal no lado dereito. Fio composto
con sinais de uso. L=135 mm., A=126 mm., E=46 mm.,
P=1.125 gr., V=450 cm 3 (Fig. 56).

Zona exterior

1-7

448 (2.448). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, delimitada superiormente por unha
liña puntillada e outra acanalada. Pasta bocadillo: castaña oscura no núcleo, e castaña vermella nos lados. Fulixe no exterior (Fig. 35).
449 (2.410). Galbo decorado cun triángulo (?) recheo
de Piñas puntilladas, e rematado cun motivo de círculos
concéntricos estampado nun vértice. Cor castaño verme110 (Fig. 35).
450 (2.413). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, delimitada superiormente por unha
liña acanalada. Cor castaño oscuro (Fig. 35).
451 (2.432). Galbo decorado con liñas brunidas verticais. Cor castaño vermello. Superficie afinada (Fig. 34).
452 (2.345). Borde. Diámetro: en torno a 40 cm. Pasta
bocadillo: castaña oscura no núcleo, e castaño laranxa
nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 34).
453 (2.445). Borde. Diámetro: en torno a 40/45 cm. Pasta bocadillo: castaña no núcleo, e castaño laranxa nos
lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada
(Fig. 34).
454 (2.442). Borde. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento (Fig. 34).
455 (2.349). Borde con liña aristada interna. Pasta bicolor: gris negruzco para o interior, e castaño claro para
o exterior. Superficies alisadas (Fig. 34).
456 (2.3•42). Borde. Diámetro: entre 20 e 25 cm. Pasta
de cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas (Fig. 34).
457 (2.341). Borde. Diámetro: 15 cm. Pasta de cor castaño laranxa. Desengordurante micáceo. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 34).
458 (2.343). Borde. Diámetro: 15 cm. Cor castaño laranxa. Superficie brunida (Fig. 34).
459 (2.348). Borde. Diámetro: 21 cm. Cor castaño laranxa. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 34).
460 (2.356). Borde. Cor castaño oscuro. Superficies
brunidas (Fig. 34).

461 (2.354). Borde. Cor castaño laranxa. Superficies
alisadas (Fig. 34).
462 (2.403). Borde. Diámetro: 10 cm. Cor castaño alaranxado. Superficies alisadas con instrumento (Fig. 34).
463 (2.400). Fondo. Diámetro: 20 cm. Cor castaño vermello. Desengordurante basto. Superficie espatulada horizontalmente no corpo. Fulixe no exterior (Fig. 34).
464 (2.399). Fondo como o anterior. Diámetro: en torno a 20 cm. Cor beige alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada.
465 (2.397). Fondo. Cor castaño alaranxado. Superficies alisadas (Fig. 34).
466 (2.388). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor laranxa vivo. Engobe externo de cor crema. Recobrimento
interno impermeabilizante. Presenta unha liña incisa profunda na superficie externa, que recorre horizontalmente
a panza.
467 (3.942). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas; delimitada, inferiormente, por unha
liña puntillada entre duas acanaladas. Pasta de cor castaño alaranxado. Engobe castaño oscuro.
468 (3.896-3.900). Galbo decorado con grupos de catro ou cinco liñas verticais acanaladas. Pasta de cor castaño alaranxado. Engobe externo algo máis oscuro. Superficie brunida.
469 (3.909). Fondo. Cor castaño oscuro. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 34).
470 (3.945). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Pasta
bicolor: castaño oscuro para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas (Fig. 34).
471 (3.886-3.091). Borde. Diámetro: 22 cm. Cor castaño oscuro. Desengordurante granítico basto e mol basto.
Superficie brunida con instrumento (Fig.34).
472 (2.450). Fragmento de mao de muiño plano, de granito de grao medio de duas micas. Sección semicircular.
473 (3.919 e 3.924). Dous alisadores de cuarcita.
474 (2.417-2.421, 3.912-3.918, 3.921 e 3.923). Seixiños
rolados de forma subesferoidal, de diversas cores, e diámetros comprendidos entre 1 e 5 cm.
475 (3.883). Placa de xisto con dous buracos de perforación, de forma semellante aos n.° 361 a 365. Dimensións: 8'1x 4'1x 1'1 cm. Peso: 52 gr.
476 (3.884). Placa de xisto de características iguais
á anterior. Dimensións: 7'0 x 4'0x 0'9 cm. Peso: 43 gr.
477 (3.885). Placa de xisto de forma igual ás anteriores, rota nun extremo. Dimensións: 44 cm. de ancho, e
15 cm. de groso. Peso de fragmento: 65 gr.
478 (3.920). Seixo tallado unifacial; 2 extracións. Fio
convexo oblicuo con sinais de uso. L=107 mm., A=71
mm., E=44 mm., P=440 gr., V=170 cm3.
479 (3.922). Frag. de lasca de 2.° orde. Non se aprecia
nen o bulbo nen o talón. L=60 mm., A=29 mm., E=19
m.m. (Fig. 60).
480 (2.415). Lasca de 2.° orde (tipo V). L=29 mm., A=25
mm., E=9 mm.
481 (2.416). Lasca de 2.° orde (tipo III). L=42 mm.,
A=33 mm., E=13 mm. (Fig. 60).
481 bis (2.449). Lasca de primeiro orde (tipo I). 0 extremo distal eliminouse mediante duas extracións indirectas abruptas. L=37 mm., A=48 m.m., E=15 mm.
482 (2.422). Pesa cunha extración na cara (AB) e outra

na (BA) a xeito de escotaduras. L=56 mm., A=38 mm.,
E=20 mm., P=74 gr., V=30 cm3.

482 bis (2.423). Presumível seixo tallado, mol alterado polo rodamento. L=48 mm., A=80 mm., E=34 mm.,
P=140 gr., V=60 cm 3 (Fig. 59).

Zona interior á muralla das cuadriculas F - 7 a H - 7
483 (2.463). Borde con arranque de asa de sección ovalada, recorrida por unha incisión lonxitudinal ancha e profunda. Cor castaño vermello. Desengordurante granítico
basto. Fulixe no exterior (Fig. 34).
484 (3.951). Fusaiola de pedra de forma semiesferoidal. Material: xisto de cor verde grisáceo claro. Dimensións: 3'2 cm. de diámetro, 10 cm. de alto, e 06 cm. de
diámetro de perforación. Peso: 15 gr. (Fig. 50).
485 (2.461). Pesa. cunha extración na cara (AB) e outra
na (BA), a xeito de escotaduras. L=53 mm., A=41 mm.,
E=22 m.m., P=71 gr., V=25 cm 3 (Fig. 59).
486 (2.461). Pesa con várias extracións na cara en cada cara lateral, a xeito de escotaduras. L=70 mm., A=42
mm., E=24 mm., P=105 gr., V=40 cm 3 (Fig. 59).
487 (2.464). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=70 mm.,
A=103 mm., E=31 mm.

CAPA 3

Zona A
488 (2.504). Fondo de base plana. Diámetro: 10 cm.
Cor castaño. Superficie espatulada verticalmente no corpo. Fulixe en ambas superficies.
489 (2.505). Galbo decorado cunha faixa horizontal
dun entrelazo. Cor castaño. Superficie alisada con instrumento (Fig. 36).
490 (2.512-2.513). Seixiños rolados de diámetros inferiores a 5 cm.
491 (2.515). Fragmento de mao de muiño plano, de granito de grao medio de duas micas. Sección transversal
semicircular.
492 (2.508). Frag. de lasca de 2.° orde. L=36 m.m.,
A=88 mm., E=20 m.m. (Fig. 60).
493 (2.517; x:0'52, y:2'58, z:-4'20). Fragmento de conta
de colar de pasta vítrea de cor azul mariño, con decoración oculada de círculos concéntricos alternos de cores
branco e azul marifio. Mal estado de conservación (Lám.
XXXVI).

Zona exterior L - 7 e LL - 7
494 (3.531). Galbo de ánfora púnica. Pasta bicolor: crema (1A2) para o interior, e beige alaranxado (2A3) para o
exterior. Torno.
495 (3.430). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, delimitada a cada lado por unha
ña puntillada entre duas acanaladas; debaixo, aparecen
grupos de várias liñas acanaladas estreitas que recorren
verticalmente a panza. Cor castaño. Superficie brunida
con instrumento (Fig. 37).
496 (3.429). Ombro decorado cunha fiada horizontal
de SSS estampadas, delimitadas por unha liña puntilla-
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da entre duas acanaladas; debaixo, apréciase parte dun
motivo de círculos concéntricos e unha liña puntillada
oblicua, que quizais formasen unha composición triangular. Pasta de cor castaño laranxa. Engobe castaño. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 37).
497 (3.430 bis). Galbo decorado cunha banda horizontal de SSS estampadas. Pasta tipo bocadillo: castaña no
núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 37).
498 (2.479). Galbo decorado con tres liñas horizontais
acanaladas, e unha banda de escudetes triangulares, debaixo. Cor castaño oscuro. Superficie erosionada (Fig. 37).
499 (3.530). Galbo decorado con duas bandas estampadas de SSS deitadas, formando unha liña ondulada —
unha simple e outra doble—, e separadas por unha faixa
lisa. Cor castaño oscuro. Superficie alisada (Fig. 37).
500 (3.525). . Ombro con decoración plástica de dous
cordóns horizontais de sección semicircular. Pasta bicolor: gris para o interior, e castaño laranxa para o exterior.
Engobe externo de cor castaño. Fulixe no exterior (Fig. 37).
501 (2.482). Borde. Diámetro: 12 cm. Pasta de cor castaño negruzco. Engobe externo castaño claro. Superficie
brunida. Decoración no colo de acanaladuras verticais
pouco profundas, tamén brunidas (Fig. 37).
502 (2.478). Borde. Pasta tipo bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño claro nos lados. Superficies alisadas (Fig. 36).
503 (2.471, 2.474, 2.476, 2.480 e 2.481). Borde. Diámetro: 11 cm. Cor castaño laranxa. Superficie brunida con
instrumento. Decoración dunha liña incisa que recorre horizontalmente o ombro (Fig. 36).
504 (3.431). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Pasta
bocadillo: gris no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Engobe castaño. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig.
36).
505 (3.541). Borde. Cor castaño alaranxado. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 36).
506 (3.446). Borde. Pasta bocadillo: castaño no núcleo,
e laranxa nos lados. Desengordurante granítico basto e
moi basto. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 36).
507 (3.538). Borde. Pasta de cor castaño grisáceo. Engobe laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas (Fig. 36).
508 (3.437). Borde con duas acanaladuras anchas no
interior. Diámetro: 21 cm. Pasta de cor castaño. Engobe
castaño oscuro. Superficies brunidas con instrumento. Decoración de liñas brunidas verticais no colo (Fig. 36).
509 (2.487; x:1'30, y:0'50, z:-4'38). Vaso cerámico. Diámetro: 15 cm. Cor castaño laranxa, con zonas carbonizadas ao ter estado en contacto co lume despois da sua
fractura. Engobe da mesma cor. Superficie alisadas con
instrumento. Os fragmentos siglados cos n.° 2.490 a 2.502
corresponden a este vaso (Fig. 36).
510 (2.489 e 2.500, mesmas coordenadas). Fondo. Diámetro: 11 cm. Pasta e superficies das mesmas características que o anterior, polo que seguramente se trata do
mesmo vaso (Fig. 36).
511 (3.432). Fondo. Diámetro: 14 cm. Cor castaño. Desengordurante granítico basto. Fulixe en ambas superficies (Fig. 36).
512 (3.542). Fondo. Diámetro: 10 cm. Pasta bicolor:
castaño oscuro para o exterior, e castaño laranxa para
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o interior. Desengordurante granítico basto. Fulixe no exterior (Fig. 36).
513 (3.421). Galbo. Cor castaño oscuro. Superficie afinada. Fulixe en ambas superficies. Decoración de liñas
brunidas verticais.
514 (3.532). Galbo. Cor castaño vermello. Superficie espatulada en duas direccións (Lám. XXXIV).
515 (3.447). Disco de fragmento cerámico reaproveitado. Cor castaño alaranxado. Superficie espatulada. Dimensións: 2'7 cm, de diámetro, e 07 cm. de grosor. Peso: 8 gr. (Fig. 36).
516 (2.483-2.486, e 3.439). Seixiños rolados de forma
ovalada e de diversas tonalidades. Diámetros entre 1 e 3
cm.

517 (2.516). Seixo tallado unifacial; 15 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=94 mm., A=120
mm., E=55 mm., P=890 gr., V=330 cm 3 (Lám. XLI).
518 (3.419). Seixo tallado unifacial; 13 extracións. Fio
convexo con sinais de uso. Este útil aproveita un artefacto anterior rodado, que correspondía a un seixo tallado
bifacial; L=99 mm., A=109 mm., E=-37 mm., P=550 gr.,
V=220 cm 3 (Lám. XLI).
519 (3.420). Lasca de 1. 0 orde (tipo I). Ten unha fractura ortogonal transversal no seu extremo distal. L=94 mm.,
A=102 mm., E=43 m.m.
520 (3.546). Seixo tallado unifacial; 13 extracións. Fio
convexo dentado transversal, con sinais de uso. L=94
mm., A=120 mm., E=55 mm., P=890 gr., V=330 cm3.
521 (3.449). Lasca de 3.° orde, talón facetado. L=37
mm., A=45 mm., E=10 m.m. (Fig. 61).
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523 (2.521). Borde. Diámetro: 39 cm. Pasta bocadillo:
gris no núcleo, e beige alaranxado nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada verticalmente no colo. Fulixe no exterior e na zona superior interna (Fig. 38).
524 (3.511). Borde. Diámetro: en torno a 35 cm. Cor
castaño. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas (Fig. 38).
525 (2.520). Borde. Diámetro: 32 cm. Cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto e moi basto. Superficie espatulada verticalmente no colo. Fulixe no exterior (Fig. 38).
526 (3.485). Borde. Diámetro: 31 cm. Pasta de cor castaño negruzco. Engobe beige alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficies alisadas. Fulixe no exterior
e na cara superior interna (Fig. 38).
527 (2.532, 2.539 e 2.566). Borde. Diámetro: 16 cm. Pasta bocadillo: castaña no núcleo, e laranxa nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie erosionada. Fulixe no exterior (Fig. 38).
528 (3.498). Borde. Diámetro: 20 cm. Pasta bicolor:
castaño para o interior, e castaño vermello para o exterior. Desengordurante granítico basto. Superficie espatu-

lada verticalmente no colo. Fulixe no exterior e na parte
superior da cara interna (Fig. 38).
529 (2.530). Borde. Diámetro: en torno a 23 cm. Cor
castaño alaranxado. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 38).
530 (3.504). Borde. Cor castaño. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 38).
531 (2.540). Borde. Diámetro: 26 cm. Pasta de cor beige. Engobe beige alaranxado. Desengordurante granítico
basto. Superficies alisadas. Fulixe no exterior (Fig. 38).
532 (2.526, 2.537 e 2.550). Borde. Diámetro: 125 cm.
Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e castaño vermello nos lados. Superficies brunidas. Fulixe no exterior
(Fig. 38).
533 (3.510). Borde. Diámetro: 13 cm. Pasta de cor castaño claro. Engobe gris acastañado. Superficie brunida.
Decoración no colo de liñas verticais brunidas, igual ao
n.° 501 (Fig. 38).
534 (2.556). Borde. Cor castaño. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig.
38).
535 (3.489 e 3.499). Fondo. Diámetro: 8 cm. Cor castaño alaranxado. Superficie espatulada. Fulixe no exterior
(Fig. 38).
536 (3.454). Fondo. Diámetro: 9 cm. Pasta bocadillo:
gris negruzco no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Desengordurante granítico medio e basto. Superficie alisada (Fig. 38).
537 (2.518). Fondo decorado con catro acanaladuras
horizontais anchas na zona de unión ao corpo. Diámetro:
13 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 38).
538 (3.439, 3.495 e 3.496). Fondo. Diámetro: 13 cm. Cor
castaño oscuro. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 38).
539 (2.531). Fondo. Cor castaño negruzco. Superficie
brunida. Fulixe no exterior (Fig. 38).
540 (3.513). Ombro. Cor beige alaranxado. Desengordurante granítico medio e basto. Superficies alisadas. Fulixe no exterior. Decoración distribuida en bandas horizontais separadas por liñas acanaladas: na superior, faixa de
Uñas oblicuas impresas profundamente —quizais coa
uña—; na media, banda de SSS estampadas; e na inferior, círculos concéntricos entrelazados, tamén por estampado (Fig. 39 e Lám. XXX).
541 (2.564). Ombro. Cor castaño claro. Desengordurante granítico medio e basto. Superficie erosionada, con restos dun engobe castaño laranxa. Fulixe no exterior. Decoración dun cordón horizontal de sección aplanada, con
ovas estampadas; debaixo, aparece unha banda horizontal de SSS estampadas (Fig. 39).
542 (2.529 e 3.505). Galbo de características idénticas
ao n.° 540, polo que provavelmente pertenece ao mesmo
vaso. Decoración en faixas horizontais separadas por liñas acanaladas: arriba, banda de SSS estampadas; no medio, banda de liñas oblicuas incisas; e abaixo, triángulos
recheos de liñas incisas, con círculos impresos en torno
ao vértice (Fig. 39 e Lám. XXX).

543 (3.466). Galbo con decoración plástica dun cordón sogueado. Cor castaño. Desengordurante micáceo
basto (Fig. 39).
544 (3.520). Galbo decorado con escudetes triangulares estampados. Cor castaño vermello (Fig. 39).
545 (3.491). Ombro decorado con dous cordóns horizontais de sección semicircular. Pasta bocadillo: gris no
núcleo, e laranxa nos lados. Superficies alisadas con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 39).
546 (3.503 e 3.508). Ombro decorado cun cordón horizontal de sección plano-convexa; debaixo, aparece outro
cordón semellante, que recorre verticalmente o corpo. Pasta bicolor: beige alaranxado para o interior, e castaño oscuro para o exterior. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 39).
547 (2.522). Galbo decorado cun cordón horizontal de
sección planoconvexa. Pasta e superficies con iguais características que o anterior, polo que posivelmente corresponda a un mesmo vaso (Fig. 39).
548 (3.512). Borde con asa de fixación vertical e sección subrectangular. Diámetro: 14 cm. Pasta bocadillo: gris
no núcleo, e beige alaranxado nos lados. Superficie espatulada horizontalmente (Fig. 39).
549 (2.560). Borde con arranque de asa de fixación vertical e sección aplanada. Pasta de cor castaño vermello.
Engobe castaño oscuro. Superficie alisada con instrumento (Fig. 39).
550 (3.455). Galbo de ánfora púnica. Pasta bicolor: crema (1A2) para o exterior, e beige alaranxado (2A4) para o
interior. Torno.
551 (2.570). Fusaiola cerámica. Forma: bitroncocónica con concavidade na cara superior. Dimensións: 2'8 cm.
de diámetro, 14 cm. de alto, e 06 cm. de diámetro da perforación. Pasta de cor castaña. Peso: 8 gr. (Fig. 50).
552 (2.571). Fragmento amorfo de bronce.
553 (2.572). Escória de fundición de ferro (?).
554 (3.475). Seixo tallado unifacial, 11 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=80 mm., A=104
mm., E=57 mm., P=480 gr., V=180 cm3.
555 (3.476). Frag. de lasca de 2.° orde. L=48 mm.,
A=95 mm., E=25 m.m.
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556 (3.589). Ombro decorado cunha banda horizontal
de SSS estampadas, e debaixo, dous cordóns de sección
semicircular. Cor castaño alaranxado. Desengordurante
granítico basto. Fulixe no exterior (Fig. 35).
557 (3.579). Ombro decorado con duas lifias acanaladas horizontais; debaixo, unha banda de aspas estampadas. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior. O fragmento sig lado co n.° 3.580
pertenece ao mesmo vaso (Fig. 35 e Lám. XXXIII).
558 (3.584). Ombro decorado cunha faixa horizontal
de círculos concéntricos estampados, delimitada inferiormente por unha liña acanalada; debaixo, aparecen grupos de catro liñas verticais incisas. Cor castaño. Superficie erosionada (Fig. 35).
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559 (3.581). Ombro decorado cunha banda horizontal
de círculos concéntricos estampados, delimitada por Uñas acanaladas. Pasta fina de cor beige grisáceo claro.
Engobe externo castaño oscuro. Superficie brunida con
instrumento (Fig. 35).
560 (1.366). Borde decorado cunha liña acanalada horizontal debaixo do labio, da que parten perpendicularmente un grupo de cinco liñas acanaladas. Cor castaño. Diámetro: 13 cm. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig.
40).
561 (1.058). Ombro decorado con duas liñas acanaladas horizontais, e unha puntillada; debaixo, aparecen tres
motivos de círculos concéntricos estampados dispostos
en triángulo. O fragmento foi reparado, por rotura, cunha
masa negra —aparentemente cerámica— con desengordurante micáceo basto. Cor castaño negruzco. Superficie
alisada. Fulixe no exterior (Fig. 40 e Lám. XXXI).
562 (780). Galbo con decoración plástica de mameIóns sobre os que se imprimiron motivos de círculos concéntricos. Pasta de cor castaño alaranxado. Engobe castaño. Superficie alisada (Fig. 40).
563 (752). Colo. Cor castaño. Superficie brunida con
instrumento. Fulixe no exterior. Decoración no colo dunha liña horizontal puntillada entre duas acanaladas (Fig.
40).
564 (729-730 e 751). Colo. Pasta fina de cor gris acastañado. Engobe da mesma cor. Superficie afinada. Decoración metopada no colo de cinco liñas acanaladas verticais brunidas, separadas por duas colunas de motivos

de círculos concéntricos estampados. Esta ornamentación aparece limitada no ombro por tres lifias acanaladas horizontais brunidas; debaixo, exténdese un reticulado de liñas finas brunidas sobre o fondo afinado (Fig.
40 e Lám. XXX).
565 (734). Parte superior dun vasiño. Diámetro: 10 cm.
Pasta fina de cor gris negruzco. Engobe castaño claro. Superficie alisada con instrumento. Decoración no colo de
liñas verticais brunidas. No ombro, aparece unha banda
horizontal cun motivo en espigilla inciso, delimitada superiormente por duas liñas acanaladas brunidas, e inferiormente por unha lifía brunida. A panza aparece recorrida por grupos de tres liñas incisas formando triángulos moi apuntados (Fig. 40 e Lám. XXXIII).
566 (3.637 e 3.639). Colo. Cor gris oscuro. Desengordurante granitico medio e basto. Superficie brunida. Decoración no colo de liñas verticais brunidas, delimitadas
inferiormente por duas liñas horizontais acanaladas, tamen brunidas; a continuación, aparece un reticulado de
liñas incisas. O fragmento siglado co n.° 750 pertenece
a este vaso (Fig. 40 e Lám. XXXIII).
567 (728). Colo. Pasta fina de cor gris oscuro. Superficie brunida. Decoración no colo de liñas acanaladas verticais brun idas, delimitadas por tres liñas horizontais acanaladas, igualmente brunidas; a continuación, aparece,
como no fragmento anterior, un reticulado de liñas incisas sobre un fondo afinado (Fig. 40).
568 (790). Ombro. Cor castaño oscuro. Superficie brunida. Decoración: cordón horizontal de sección semicircular, cun reticulado inciso; a continuación, exténdese unha banda de SSS estampadas, enmarcada por un par de
Piñas, unha acanalada e outra puntillada. Os fragmentos
siglados cos n.° 791 a 794, 1.109 e 1.120, pertenecen ao
mesmo vaso (Fig. 41).
569 (785). Galbo con decoración plástica de puntas
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de diamante sobre cordón. Pasta bocadillo: gris acastahado no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficie erosionada. Fulixe no exterior (Fig. 41).
570 (1.063). Ombro con decoración plástica dun cordón horizontal de sección aplanada, sobre o que se estampou unha banda de SSS. Pasta de cor gris oscuro. Engobe externo castaño laranxa. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie alisada con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 41).
571 (986). Ombro con decoración horizontal alternante de bandas de SSS estampadas e cordóns de sección
aplanada. Pasta bicolor: gris acastañado para o exterior,
e castaño alaranxado para o interior. Superficies alisadas
(Fig. 41).
572 (976). Galbo con decoración de grupos de liñas
verticais acanaladas, culi-1 buraco de perforación para unha laña. Cor castaño oscuro. Fulixe no exterior (Fig. 41).
573 (1.124). Colo cun buraco de perforación para unha liña. Cor castaño vermello. Superficie alisada. Fulixe
no exterior (Fig. 41).
574 (787 e 1.069). Ombro decorado cunha banda horizontal de lifias oblicuas puntilladas, delimitadas superiormente por tres liñas acanaladas, e inferiormente por unha liña puntillada e duas acanaladas; debaixo, aparecen
grupos de liñas verticais acanaladas estreitas. Cor castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 41).
575(788 e 1.068). Ombro con decoración practicamente igual ao anterior, a excepción da posición que ocupa
a liña puntillada horizontal. Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficie alisada (Fig. 41).
576 (1.078). Ombro. Cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada. Decoración
en bandas horizontais, de arriba a abaixo: faixa de escudetes estampados cun círculo no vértice, agrupados de
tres en tres; banda con lifias incisas oblicuas, delimitadas por un par de liñas acanaladas a cada lado; banda
de SSS estampadas; e unha nova banda de liñas incisas
oblicuas enmarcada por liñas acanaladas (Fig. 42 e Lám.
XXIX).
577 (1.076, 1.079 e 1.082). Ombro e panza dun vaso
coas mesmas características que o anterior, polo
que seguramente se trata dun único exemplar. Presenta
algunhas zonas de superficie externa carbonizadas. Decoración distribuida en bandas horizontais, como ao anterior, con tres faixas de SSS estampadas, delimitadas por
unha banda de liñas incisas oblicuas entre un par de liñas acanaladas horizontais; por último, aparecen triángulos recheos de liñas incisas oblicuas, co vértice cara
abaixo, e tres círculos impresos dispostos en triángulo,
xunto a el. Os fragmentos siglados cos n.° 1.043, 1.061 e
1.074-1.081 pertenecen a este vaso. Presentan as mesmas
características técnicas e ornamentais que os n.° 540 e
542-da Capa 5, zona B (Fig. 42 e Lám. XXIX).
578 (731-732, 1.066-1.067 e 1.108). Colo e ombro. Diámetro no colo: 17 cm. Cor castaño. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie brunida. Fulixe no exterior. Decoración no ombro en bandas horizontais; de arriba e abaixo: tres liñas acanaladas; unha liña puntillada,
con pequenas impresións rectangulares realizadas en
grupos de catro; unha banda doble de escudetes triangulares estampados, opostos e complementarios; tres liñas acanaladas; e por último, unha banda de impresións
circulares, na que se intercala de tramo en tramo, unha

composición triangular realizada con escudetes triangulares estampados, e que se complementa no vértice inferior con tres motivos de círculos concéntricos estampados, tamén dispostos en triángulo, como se aprecia no
fragmento siglado co n.° 733, o cual non casa cos anteriores (Fig. 42 e Lám. XXX).
579 (1.037 e 1.065). Galbo. Cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Fulixe no exterior. Decoración: banda superior horizontal de SSS estampadas, e
banda inferior de escudetes triangulares estampados, separadas por dous cordóns de sección semicircular (Fig.
42 e Lám. XXX).
580 (782, 1.103, 1.022-1.024, e 1.054-1.057). Grupo de
fragmentos de galgo. Cor castaño vermello. Superficie alisada. Fulixe no exterior. Decoración: banda horizontal de
SSS estampadas, delimitada por lifías acanaladas; debaixo aparece un triángulo formado por liñas puntilladas, recheo de motivos de círculos concéntricos estampados,
e co vértice ocupado por igual motivo (Fig. 42).
581 (783 e 981). Galbo. Pasta bicolor: castaño laranxa para o interior, e castaño para o exterior. Superficie erosionada. Fulixe no exterior. Decoración: cordón horizontal de sección aplanada; debaixo aparece unha composición triangular estampada con escudetes triangulares
rematados no vértice cun círculo (Fig. 42 e Lám. XXX).
582 (769 e 772). Ombro con decoración plástica de
dous cordóns horizontais de sección plano-convexa. Cor
castaño laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 43).
583(756 e 1.064). Ombro decorado con dous cordóns
horizontais de sección semicircular; debaixo aparecen
dous escudetes triangulares estampados, co vértice rematado en círculo. Pasta bicolor: castaño laranxa para
o interior, e castaño para o exterior. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 43).
584 (1.803). Galbo decorado cun cordón horizontal de
sección subtriangular. Cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada (Fig. 43).
585 (777-778, 796 e 984). Ombro decorado con dous
cordóns horizontais de sección semicircular. Pasta bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Superficie alisada. Fulixe tanto na cara externa como na interna (Fig. 43).
586 (1.579). Galbo. Cor castaño negruzco. Superficie
espatulada verticalmente. Fulixe no exterior (Fig. 43).
587 (591). Galbo no que se combina unha decoración
de tiñas espatuladas horizontais sobre un fondo cepillado. Cor castaño oscuro. Fulixe en ambas superficies (Fig.
43).
588 (809). Galbo. Cor castaño negruzco. Superficie espatulada horizontalmente no ombro, e verticalmente na
panza. Fulixe no exterior (Fig. 43 e Lám. XXXIV).
589 (3.585). Galbo. Cor castaño claro. Superficie cepillada oblicuamente. Fulixe no exterior (Lám. XXXIV).
590 (1.028 e 1.035). Ombro decorado cunha faixa horizontal de SSS estampadas, delimitada a ambos lados por
unha liña puntillada entre duas acanaladas. Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e castaño laranxa nos
lados. Superficie brunida con instrumento (Fig. 44).
591 (997). Ombro decorado con duas bandas horizontais de SSS estampadas, separadas por duas liñas de puntos, e delimitadas superiormente por unha liña acanalada e outra puntillada. Pasta bicolor: castaño oscuro para o interior, e castaño alaranxado para o exterior. Super-

fide brunida con instrumento (Fig. 44).
592 (763). Ombro decorado con tres bandas horizontais de SSS estampadas, separadas por un par de liñas
puntilladas. Pasta bicolor: castaño negruzco para o interior, e castaño vermello para o exterior (Fig. 44 e Lám.
XXXIII).
593 (737). Ombro decorado cunha banda horizontal de
SSS estampadas, delimitada por un par de liñas, unha
puntillada e outra acanalada; debaixo, aparecen grupos
de cinco liñas verticais acanaladas. Cor castaño. Superficie brunida con instrumento (Fig. 44).
594 (1.003). Ombro decorado cunha faixa horizontal
dun trenzado estampado, enmarcado por duas tiñas acanaladas; debaixo aparecen grupos de catro liñas verticais
acanaladas. Pasta de cor laranxa acastañado. Superficie
brunida con instrumento. Fulixe en ambas caras (Fig. 44).
595(745 e 1.053). Ombro decorado con duas faixas horizontais estampadas, unha de SSS e outra de círculos
concéntricos, e separadas por liñas puntilladas e acanaladas; debaixo, esténdense verticalmente grupos de catro l'has acanaladas. Pasta bocadillo: castaño negruzco
no núcleo, e castaño vermello nos lados. Superficie brunida con instrumento. Os fragmentos siglados cos n.°
1.050 e 1.052 pertenecen a este vaso (Fig. 44 e Lám. XXXIII).
596 (1.008). Galbo decorado con duas bandas horizontais de SSS estampadas, delimitadas por liñas acanaladas e puntilladas —impresións de catro puas—; debaixo, exténdese verticalmente grupos de seis 'irías acanaladas estreitas. Cor castaño alaranxado. Superficie brunida (Fig. 44).
597 (786). Colo e ombro. Cor castaño claro. Superficie brunida con instrumento. Fulixe en ambas caras. Decoración no colo de duas bandas horizontais estampadas cun entrelazo, separadas por liñas acanaladas; debaixo, aparece unha nova banda con tres motivos impresos e o inicio dun motivo estampado curvo. O colo é recorrido por grupos de liñas verticais acanaladas. O fragmento siglado co n.° 1.222 pertenece a este vaso (Fig. 44).
598 (784). Galbo decorado cun cordón horizontal de
sección plano-convexa, e unha faixa de ovas estampadas,
debaixo. Pasta bocadillo: castaño no núcleo, e castaño
vermello nos lados. Superficie alisada. Fulixe no exterior
(Fig. 44).
599 (1.072). Galbo decorado cun cordón horizontal de
sección aplanada, con impresións de liñas oblicuas, que
separa unha banda superior de SSS estampadas, doutra
inferior con impresións circulares dispostas provavelmente en triángulo. Pasta bicolor: gris oscuro para o interior,
e castaño vermello para o exterior. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 44).
600 (1.364 e 1.365). Parte superior dun vaso. Diámetro:
155 cm. Pasta bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño vermello nos lados. Desengordurante granítico médio e basto. Superficie alisada. Fulixe na cara externa e
na parte superior da interna. Decoración no ombro dunha banda horizontal de SSS estampadas, delimitada por
un par de tiñas, unha acanalada, e outra puntillada; debaixo, aparecen grupos de catro ou cinco liñas verticais
acanaladas (Fig. 45).
601 (996 e 1.294). Parte superior dun vaso. Diámetro:
245 cm. Pasta bocadillo: gris negruzco no núcleo, e castaño vermello nos lados. Superficie brunida con instrumento. Fulixe na cara externa a na parte superior da interna. Decoración de duas bandas horizontais de SSS es51

tampadas, separadas por unha liña puntillada entre duas
acanaladas (Fig. 45 e Lám. XXXIII).
602 (742, 1.033 e 1.323). Parte superior dun vaso. Diámetro: 16 cm. Pasta de cor gris negruzco. Engobe castaño. Superficie brunida con instrumento. Decoración dunha banda horizontal de SSS estampadas, delimitada por
un par de liñas acanaladas (Fig. 45).
603 (1.225). Borde. Diámetro: en torno a 45/40 cm. Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada con instrumento. O fragmento siglado co n.°
1.229 pertenece ao mesmo recipiente (Fig. 46).
604 (1.243). Borde. Pasta bocadillo: gris negruzco no
núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficie alisada
con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 46).
605 (1.244). Borde. Diámetro: 28 cm. Pasta bocadillo:
castaño no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada (Fig. 46).
606 (1.236). Borde. Diámetro: 35 cm. Pasta de cor castaño. Engobe externo castaño laranxa. Superficie espatulada verticalmente no colo. Fulixe tanto na superficie
externa como na interna (Fig. 46).
607 (1.227). Borde. Diámetro: 37 cm. Pasta de cor gris
oscuro. Engobe laranxa. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe na cara externa, e na parte superior da
interna (Fig. 46).
608 (1.233). Borde. Diámetro: 33 cm. Pasta bocadillo:
castaño oscuro no núcleo, e castaño laranxa nos lados.
Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada
horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 46).
609 (1.245). Borde. Diámetro: 25 cm. Pasta bocadillo:
gris negruzco no núcleo e castaño laranxa nos lados. Desengordurante granítico medio e basto. Superficie espatulada horizontalmente no borde, e verticalmente no colo. Fulixe no exterior (Fig. 46).
610 (1.238). Borde. Diámetro: 31 cm. Pasta bocadillo:
castaño oscuro no núcleo, e castaño laranxa nos lados.
Desengordurante granítico medio e basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 46).
611 (515). Borde. Diámetro: 21 cm. Pasta bicolor: castaño para o exterior, e castaño vermello para o interior.
Desengordurante granítico medio e basto. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 46).
612 (511 e 1.261). Borde. Diámetro: 22 cm. Cor castaño negruzco. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 46).
613 (1.257). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Cor
castaño claro. Desengordurante granítico medio e basto.
Superficie cepillada verticalmente no colo, e alisada no
resto. Fulixe no exterior (Fig. 46).
614 (1.262). Borde. Diámetro: en torno a 25 cm. Cor
castaño. Desengordurante granítico basto e moi basto. Fulixe no exterior e na parte superior da cara interna (Fig. 46).
615 (1.283). Borde. Cor castaño. Desengordurante micáceo basto e moi basto. Superficie alisada con instrumento (Fig. 46).

616 (519). Borde. Pasta bocadillo: castaño oscuro no
núcleo, e castaño vermello nos lados. Superficie alisada.
Fulixe no exterior (Fig. 46).
617 (1.264). Borde. Diámetro: en torno a 26 cm. Cor
castaño alaranxado. Superficie alisada. Fulixe tanto na
cara externa como na interna (Fig. 46).
618 (1.270). Borde. Diámetro: 26 cm. Cor castaño oscuro. Superficie alisada (Fig. 46).
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619 (1.256). Borde. Diámetro: 20 cm. Pasta bocadillo:
castaño no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 46).
620 (1.242). Borde. Diámetro: 22 cm. Cor castaño alaranxado. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no
exterior (Fig. 46).
621 (1.260). Borde. Diámetro: 25 cm. Pasta bicolor:
castaño oscuro para o interior, e castaño para o exterior.
Desengordurante granítico basto. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 46).
622 (513). Borde. Cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe no exterior (Fig. 46).
623 (1.286). Borde. Diámetro: 20 cm. Pasta bocadillo:
gris no núcleo, e beige alaranxado nos lados. Superficie
alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
624 (3.570). Borde. Diámetro: en torno a 22 cm. Pasta
bocadillo: gris no núcleo, e beige nos lados. Engobe de
cor castaño laranxa. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
625 (3.567). Borde. Diámetro: en torno a 30 cm. Pasta
bocadillo: castaño no núcleo, e castaño laranxa nos lados. Superficie espatulada horizontalmente. Fulixe en ambas caras (Fig. 47).
626 (1.297). Borde. Diámetro: 16 cm. Cor castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
627 (518). Borde. Diámetro: 20 cm. Cor castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
628 (1.285). Borde. Diámetro: 27 cm. Pasta bocadillo:
castaño no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 47).
629 (1.236). Borde. Diámetro: 21 cm. Pasta bocadillo:
castaño oscuro no núcleo, e castaño vermello nos lados.
Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
630 (1.299). Borde. Diámetro: 19 cm. Cor castaño alaranxado. Superficie espatulada horizontalmente (Fig. 47).
631 (1.289). Borde. Diámetro: 18 cm. Pasta bocadillo:
castaño no núcleo, e castaño alaranxado nos lados. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
632 (1.300). Borde. Diámetro: 23 cm. Cor castaño. Desengordurante granítico basto. Superficie brunida con instrumento (Fig. 47).
633 (1.362). Borde. Diámetro: 21 cm. Cor castaño grisáceo claro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
634 (1.281). Borde. Diámetro: 14 cm. Pasta bicolor: castaño alaranxado para o interior, e castaño para o exterior.
Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada
verticalmente no colo. Fulixe no exterior (Fig. 47).
635 (1.293). Borde. Diámetro: 13 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 47).
636 (1.310). Borde. Cor castaño alaranxado. Superficie erosionada (Fig. 47).
637 (1.291). Borde. Diámetro: 22 cm. Pasta bicolor: castaño para o exterior, e castaño laranxa para o interior. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
638 (510). Borde. Diámetro: 16 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento. Fulixe no exterior
(Fig. 47).
639 (1.353). Borde. Pasta bicolor: castaño laranxa pa-

ra o interior, e castaño claro para o exterior. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
640 (1.290). Borde. Diámetro: 15 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 47).
641 (1.335-1.336). Borde. Diámetro: 18 cm. Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e castaño vermello nos
lados. Superficie brunida con instrumento (Fig. 47).
642 (3.569). Borde. Diámetro: 14 cm. Cor castaño claro. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
643 (1.363). Parte superior dun vaso. Diámetro: 16 cm.
Cor castaño negruzco. Superficie espatulada horizontalmente no colo, e verticalmente no ombro. Fulixe no exterior (Fig. 47).
644 (1.325). Borde. Pasta de cor castaño claro. Engobe castaño vermello. Superficie erosionada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
645 (1.333). Borde. Diámetro: en torno a 12 cm. Cor
negruzco. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig. 47).
646 (1.324). Borde. Diámetro: 11 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida con instrumento (Fig. 47).
647 (3.642). Borde. Pasta bicolor: castaño oscuro para o interior, e castaño claro para o exterior. Superficie alisada (Fig. 47).
648 (2.288). Panza e fondo. Diámetro: 85 cm. Cor castaño claro. Superficie espatulada verticalmente. Fulixe no
exterior. Presenta unha decoración de liñas verticais acanaladas que converxen nun punto da zona meia-baixa da
panza (Fig. 48).
649 (1.166). Fondo. Cor castaño oscuro. Fulixe no exterior (Fig. 48).
650 (1.208). Fondo. Diámetro: 10 cm. Cor castaño oscuro. Superficie brunida. Fulixe no interior, na base (Fig.
48).
651 (1.154). Fondo. Diámetro: 14 cm. Cor castaño vermello. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 48).
652 (1.210). Fondo. Diámetro: en torno a 12 cm. Cor
castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe na cara interna (Fig. 48).
653 (1.191). Fondo. Diámetro: 14 cm. Pasta bocadillo:
castaño negruzco no núcleo, e castaño vermello nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada.
Fulixe no exterior (Fig. 48).
654 (1.158). Fondo. Diámetro: 15 cm. Pasta bocadillo:
castaño no núcleo, e castaño vermello nos lados. Desengordurante granítico basto e moi basto. Superficie espatulada verticalmente no corpo. Fulixe no exterior (Fig. 48).
655 (1.161, 1.186 e 1.192). Fondo. Diámetro: 16 cm. Cor
castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada verticalmente no corpo. Fulixe no exterior (Fig. 48).
656 (1.180 e 1.189). Fondo. Diámetro: 15 cm. Pasta de
cor castaño. Engobe da mesma cor. Superficie brunida.
Fulixe no exterior (Fig. 48).
657 (657). Fondo de base plan. Diámetro: 10 cm. Cor
castaño vermello. Superficie alisada. Fulixe en ambas
caras.
658 (1.157). Fondo de base plana. Diámetro: 10 cm. Cor
castaño oscuro. Superficie alisada. Fulixe en ambas caras.
659 (1.145). Parte superior dun vaso. Asa fixada desde
o borde até o ombro; sección plano-cóncava. Cor castaño. Superficie externa completamente coberta de fulixe
(Fig. 48).

660 (1.144). Borde con arranque de asa de sección subrectangular, decorada cunha acanaladura profunda. Pasta bocadillo: castaña no núcleo, e castaña laranxa nos
lados. Desengordurante granítico basto. Fulixe en ambas
superficies (Fig. 48).
661 (563). Asa de sección subrectangular decorada
cunha acanaladura lonxitudinal ancha e profunda. Provavelmente pertenece ao mesmo vaso que o fragmento
anterior (Fig. 48).
662 (713-715). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina, bicolor: beige laranxa (2A4) para o exterior, e crema óso
(1A2) para o interior. Engobe externo crema óso. Torno.
663(717 e 720). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de
cor beige laranxa (2A3). Torno.
664 (1.966 e 1.967). Galbo de ánfora púnica. Pasta fina de cor crema óso (1A2). Torno.
665 (1.995 e 2.004-2.007). Cinco seixos rolados de granito empregados como mao de muiño ou alisadores.
666 (2.033-2.034 e 2.038). Seixiños rolados de cuarcita, de formas ovalada e esférica.
667 (2.051). Lousa de granito de forma subrectangular, de 52 cm. de longo, 36 cm. de ancho e 10 cm. de groso. Posue na parte média da cara superior plana, un pequeno rebaixe de forma subcircular de 17 cm. de diámetro. Provavelmente foi utilizada como base de poste (Lám.
XXXVIII).
668 (3.594). Seixo rolado de cuarcita. Dimensións:
18x 8 x 6 cm. Presenta sinais de ter sido utilizado como
alisador ou machacador.
669 (2.290). Fragmento de mao de muiño plano, de granito de grao fino de duas micas. Sección semicircular.
670 (2.052). Pé de muiño circular, realizado de granito
de grao fino de duas micas. Dimensións: 38 cm. de diámetro, e 27 cm. de alto. Buraco central cónico de 4 cm.
de diámetro e 6 cm. de profundidade (Fig. 53 e Lám.
XXXVIII).
671 (2.049; x:0'48, y:0'67, z:-2'72). Placa de xisto de forma subrectangular con dous buracos de perforación. Dimensións: 6'0x 3'7x 13 cm. Peso: 52 gr. Sección subrectangular (Fig. 52).
672 (2.048; x:1'60, y:1'47, z:-2'94). Placa de xisto de forma ovalada con dous buracos de perforación. Dimensións:
6'5 x 4'6x 1'0 cm. Peso: 48 gr. (Fig. 52).
673 (2.047; x:0'72, y:2'90, z:-2'80). Placa de xisto de forma semellante ás anteriores, tamén con dous buracos de
perforación. Rota nun lado. Dimensións fragmento:
6'1x 4'0x 1'2 cm. Peso fragmento: 42 gr.
674 (2.050; x:2'58, y:0'72, z:-3'24). Fragmento dunha lavra
de granito de grao fino de duas micas, cunha moldura sogueada (Lám. XXXVII).
675 (2.008). Lasca de 2.° orde (tipo IV). L=53 mm.,
A=40 m.m. E=13 m.m. (Fig. 61).
676 (2.009). Lasca de 2.° orde con fractura ortogonal
diametral. L=53 mm., A=55 mm., E=15 m.m. (Fig. 61).
677 (2.010). Lasca de 2.° orde (tipo III). [=46 mm., A=54
m.m., E=16 m.m. (Fig. 61).
678 (2.011). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=41 mm., A=45
mm., E=22 m.m.

679 (2.012). Lasca de 2. 0 orde (tipo II). L=50 mm., A=32
mm., E=17 mm. (Fig. 61).
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680 (2.013). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=69 mm., A=40
mm., E=15 mm. (Fig. 61).

681 (2.015). Esquirla. L=20 mm., A=40 mm., E=15
m.m
682 (2.014). Fragmento de seixo rolado.
683 (2.016). Seixo con duas fracturas ortogonais paralelas ao plano lonxitudinal do soporte. Está moi alterado. L=78 mm., A=60 mm., E =
. 37 mm., P=220 gr., V=80
cm3.
684 (2.017). Frag. de lasca de 2.° orde. L=47 mm.,
A=49 mm., E=12 m.m. (Fig. 61).
685 (2.018). Lasca de 2.° orde (tipo III). L=33 mm.,
A=21 mm., E=9 mm. (Fig. 60).
686 (2.019). Lasca de 2.° orde con fractura ortogonal
diametral. L=30 mm., A=36 mm., E=10 m.m.
687 (2.020). Lasca de 2.° orde. L=25 mm., A=18 mm.,
E=8 m.m.
688 (2.021). Lasca de 2.° orde (tipo IV). L=44 mm.,
A=33 mm., E=8 m.m. (Fig. 60).
689 (2.022). Lasca de 2.° orde con fractura ortogonal
diametral. L=47 mm., A=50 mm., E=10 m.m. (Fig. 61).
690 (2.023). Lasca de 2.° orde. L=28 mm., A=15 mm.,
E=6 m.m.
691 (2.024). Lasca de 2.° orde (tipo II). [=71 mm., A=41
mm., E=23 mm. (Fig. 60).
692 (2.025). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=45 mm., A=32
mm., E=11 mm. (Fig. 60).
693 (2.026). Lasca de 2.° orde. L=55 mm., A=51 mm.,
E=15 mm. (Fig. 60).
694 (2.027). Lasca de 2. 0 orde. L=19 mm., A=21 mm.,
E=4 m.m.
695 (2.028). Lasca de 2.° orde (tipo II). L=66 mm., A=53
mm., E=21 m.m.
696 (2.029). Frag. de seixo rolado. L=70 mm., A=41
mm., E=38 m.m.
697 (2.030). Esquirla. L=20 mm., A=15 m.m., E=6 m.m.
698 (2.031). Lasca de 2.° orde (tipo V). L=28 mm., A=22
mm., E=8 m.m.
699 (2.043). Lasca de 2.° orde (tipo III). L=37 mm.,
A=58 mm., E=9 m.m. (Fig. 60).
700 (2.044). Lasca de 2.° orde (tipo V). L=53 mm., A= 39
mm., E=14 m.m. (Fig. 61).
701 (2.045). Frag. de seixo rolado. L=33 mm., A=43
mm., E=18 m.m.
702 (2.032). Seixo tallado doble, alterno, con 9 extracións na cara (A) e 5 na (B). Fios convexos e transversais,
ambos con sinais de uso. L=85 m.m. A=129 mm., E=66
mm., P=840 gr., V=300 cm 3 (Lám. XLI).
703 (2.035). Seixo tallado unifacial; 7 extracións. Fio
composto transversal. L=80 mm., A=102 mm., E=47
mm., P=525 gr., V=2003.
704 (2.036). Seixo tallado bifacial; 9 extracións na cara (A) e 2 na (B). Fio convexo transversal. Ten sinais de uso.
L=98 mm., A=120 mm., E=54 mm., P=780 gr.,
V= 3003(Lám. XLI).
705 (2.037). Seixo tallado unifacial; 7 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=104 mm., A=95
mm., E=53 mm., P=670 gr., V=240 cm3.
706 (2.040). Seixo tallado unifacial; 10 extracións. Fio
apuntado transversal retocado e gastado polo uso. L=111
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mm., A=121 mm., E=54 mm., P=975 gr. V=400 cm3
(Fig. 57 e Lám. XLI).
707 (2.041). Seixo tallado unifacial; 7 extracións. Ro
levemente apuntado con sinais de uso. L=87 m.m., A=106
m.m., E=54 mm., P=550 gr., V=220 cm3.
708 (2.042). Seixo cunha fractura ortogonal transversal, seguindo un plano de esquistosidade natural. L=55
mm., A=55 mm., E=33 mm., P=125 gr., V=40 cm3.
709 (3.597). Frag. de seixo rolado. L=57 mm., A=50
mm., E=44 mm.
710 (3.598). Lasca de 2.° orde (tipo V). L=64 mm., A=56
mm., E=41 mm.
711 (2.286). Seixo con duas fracturas ortogonais transversais. L=78 mm., A=70 mm., E=41 mm., P=320 gr.,
V=140 cm3.
712 (2.292). Seixo tallado unifacial; 10 extracións. Fio
composto lateral con sinais de uso. L=81 mm., A=124
mm., E=51 mm., P=675 gr., V=260 cm 3 (Fig. 58).
713 (2.287). Lasca de 2. 0 orde. L=42 mm., A=52 m.m.,
E=9 m.m. (Fig. 61).
714 (2.289). Pesa cunha extración na cara (AB) e outra
na (BA) e xeito de escotaduras. L=61 mm., A=39 mm.,
E=20 m.m. P=74 gr., V=30 cm 3 (Fig. 59).
715 (2.039). Grande seixo tallado de cuarcita do que
se extrairon lascas.
716 (2.046; x:0'37, y:0'42, z:-2'80). Fíbula de bronce do
tipo longo travesaño sen espira. Fáltalle o travesaño e a
agulla. Dimensións: 3'2 cm. de lonxitude e 2'5 cm. de alto. Arco de sección triangular, decorado na arista superior con incisións cortas transversais. Pé volto de sección
cuadrada rematado nun botón bitroncocónico (Fig. 50 e
Lám. XXXVI).

CAPA 7

Zona exterior F - 7 e G - 7
717 (2.467). Seixo tallado doble alterno, con 8 extracións na cara (A) e 1 na (B). Fio composto na parte distal,
e convexo na proximal; ambos son transversais. L=110
mm., A=97 mm., E=54 mm., P=490 gr., V=200 cm3.
718 (2.468). Protodisco con 11 extracións centrípetas.
Fio irregular, que ocupa practicamente todo o perímetro;
ten sinais de uso. L=109 mm., A=96 mm., E=54 mm.,
P=660 gr., V=260 cm3.
719 (2.469). Seixo tallado unifacial; 14 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. Esta peza aproveita un artefacto anterior que está rodado, e que correspondia a un seixo tallado unifacial con fio convexo. L=86 mm.,
A=118 mm., E=57 mm., P=800 gr., V=300 cm3.
720 (2.470). Seixo tallado unifacial; 8 extracións. Fio
composto transversal con sinais de uso. L=89 mm., A=84
mm., E=38 mm., P=340 gr., V=130 cm3.

CAPA 8

Zona exterior F - 7 e G - 7
721 (3.998). Seixo tallado unifacial; 5 extracións. Fio
convexo transversal con sinais de uso. L=114 mm., A=91
mm., E=47 m.m., P=780 gr., V=260 cm 3 (Fig. 58).

722 (3.999). Lasca de 2.° orde (tipo II). L= 50 m.m., A=32
(Fig. 60).
723 (4.000). Pesa con 4 extracións na cara (AB) e outras
tantas na (BA). L=51 mm., A=27 mm., E=14 mm., P=47
gr., V=20 cm 3 (Fig. 59).

Zona exterior F - 7 e G - 7

taño oscuro no núcleo, e castaño alaranxado nos lados.
Superficie espatulada. Fulixe no exterior.
731 (3.969). Borde. Diámetro: en torno a 35/40 cm. Pasta bocadillo: castaña no núcleo, e castaña laranxa nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada
(Fig. 49).
732 (3.967). Borde. Diámetro: en torno a 30 cm. Pasta
bocadillo: castaña no núcleo, e castaña laranxa nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie alisada.
Fulixe no exterior (Fig. 49).

724 (2.576). Galbo. Pasta bicolor: castaño vermello para o interior, e castaño oscuro para o exterior. Superficie
espatulada. Fulixe no exterior.

733 (3.959 e 3.965). Borde. Diámetro: en torno a 18 cm.
Pasta bocadillo: castaña no núcleo, e castaña alaranxada nos lados. Superficie alisada. Fulixe no exterior (Fig.

mm., E=17 mm.,

CAPA 9

49).
CAPA 12

Zona exterior H - 7 e 1 - 7
725 (3.954). Ombro decorado con dous cordóns horizontais de sección aplanada, separados por unha faixa
lisa; debaixo, aparece unha banda de SSS estampadas.

Pasta bocadillo: castaño negruzco no núcleo, e castaño
nos lados. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 49).
726 (3.960). Colo decorado con liñas acanaladas verticais anchas e brunidas. delimitadas por duas horizontais; debaixo, no ombro, aparece un reticulado de liñas brunidas sobre un fondo afinado. Cor castaño grisáceo. Desengordurante granítico medio e basto. Superficie brunida no colo, e afinada no ombro (Fig. 49).
727 (3.953). Colo decorado con Uñas acanaladas verticais, delimitadas por duas horizontais. Características
iguais ao fragmento anterior, polo que seguramente se trata dun mesmo vaso (Fig. 49).
728 (3.980). Galbo decorado cun cordón horizontal de
sección semicircular. Pasta bicolor: castaño oscuro para o interior, e castaño laranxa para o exterior. Superficie
erosionada.
729 (3.993). Anaquiño de galbo decorado cunha banda horizontal de SSS estampadas, delimitadas —polo menos nun lado— por unha liña horizontal acanalada e outra
puntillada. Pasta bocadillo: castaño oscuro no núcleo, e
castaño vermello nos lados.
730 (3.961 bis). Galbo decorado con dous cordóns horizontais de sección plano-convexa; debaixo, aparecen
dous escudetes triangulares estampados, cun círculo no
vértice inferior, que provavelmente formasen unha composición triangular como o n.° 581. Pasta bocadillo: cas-

734 (3.971). Borde. Diámetro: 18 cm. Cor castaño alaranxado. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada. Fulixe no exterior (Fig. 49).
735 (3.977). Borde. Cor castaño. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 49).
736 (3.974). Borde. Cor castaño oscuro. Superficie alisada (Fig. 49).
737 (3.963). Fondo. Cor castaño vermello. Superficie
brunida con instrumento. Fulixe no exterior (Fig. 49).
738 (3.955 e 3.988). Fondo. Pasta de cor castaño vermello. Desengordurante granítico basto. Superficie groseira. Fulixe en ambas caras (Fig. 49).
739 (3.958). Fondo. Diámetro: 14 cm. Cor castaño vermello. Desengordurante granítico basto. Superficie espatulada horizontalmente no corpo. Fulixe no exterior (Fig.
49).
740 (3.992 bis). Galbo de ánfora romana. Pasta de cor
laranxa. Desengordurante de calibre medio.
741 (3.996 bis). Galbo de cerámica púnica. Pasta de
cor laranxa (3A3). Engobe de cor crema óso. Torno.

CAPA 16

Cuadrícula H - 7
742 (2.573). Borde. Pasta bocadillo: castaña no núcleo,
e castaña alaranxada nos lados. Superficie brunida. Fulixe no exterior (Fig. 49).
743 (2.574). Ombro decorado cunha liña puntillada horizontal entre duas acanaladas; debaixo, aparece unha decoración de l'has incisas oblicuas, dispostas provavelmente en ángulo. Cor castaño alaranxado. Desengordurante
granítico basto. Superficie erosionada (Fig. 49).
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Figura 26: Cerámica do sector C, capa 3, zonas A (164-167) e exterior 0-13 (145-153).
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Figura 27: Cerámica do sector C, capa 3, zonas A (168-169), C (171-176) e exterior 0-14 (181-193).

71

308

111,

411

309

'\1

311

205

N

313

%11111r

315

328

316

314

320
319

324

0

1

5
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Figura 33: Cerámica da capa 2, zona exterior J-7 e K-7.
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Figura 36: Cerámica da capa 3, zona A (489) e zona exterior L-7 e LL-7 (502-515).
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Figura 37: Cerámica da capa 3, zona exterior L-7 e LL-7.
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Figura 53: Pés (161, 372 e 670) e moa (160) de muifio circular de mao.
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ANALISE DA ARQUITECTURA
111.1. AS

DEFENSAS

Como xa se indicava no capítulo primeiro, o castro da Forca está separado da parte alta da ladeira
onde se empraza, por un foxo artificial (Fig. 3). Bordea éste, todo o lado meridional e oriental, cunhas
dimensións variáveis. Na parte meridional —a máis
desprotexida naturalmente—, o foxo presenta unha
altura de 7 metros e unha anchura duns 20-25 metros. Na presente campaña non foi excavado este
foxo, como era a nosa intención, polo que os datos
indicados se encontran referidos ao seu estado actual. Pero, do que non cabe dúvida, é que se trata
dun foxo totalmente artificial, aproveitando, quizais,
un desnivel natural existente orixinariamente nesa
zona, como o parece indicar o feito de que a muralla se encontre cimentada directamente sobre a rocha base.
Tampouco coa presente campaña se puido resolver enteiramente a forma e estrutura da muralla.
Sinalávase xa no capítulo II os problemas que planteava. Descobriuse un lenzo de muralla de mamposteria de pedra, cunha anchura variável entre 0'80 e
1'00 m., e unha altura máxima conservada sobre a
rocha base de 2'00 m. Ainda que existen murallas
castrexas con anchuras similares, como Briteiros
(Centeno e Coelho, 1978; fig. 2), creo que deve existir outro lenzo de muralla, máis ao Sur, que non foi
alcanzado na presente campaña; o espácio ocupado entre ambos lenzos estaria coberto de terra areosa. Esta hipótese básase nos seguintes datos: 1) o
lenzo de muralla descoberto presenta unha lixeira
curvatura en sentido contrário a como superficialmente parece que devera ir (Figs. 3 e 10), 2) mentras
que o paramento interno se mostra moi coidado, o
externo presenta un aspecto irregular, 3) as terras
depositadas do lado exterior do lenzo de muralla posuen unha superficie horizontal, e non inclinada, como seria de esperar da existencia dun terraplén (Fig.
11 e Lám. XXVII), e 4) as escasas noticias que das
excavacións da Sociedade Pro-Monte Sta. Trega se
realizaron na Forca, existe unha na que se afirma
que «... se han encontrado en su base dos altas murallas que alli se hallaban enterradas...» (López García, 1976; 66).
O paramento interno desta muralla aparece inclinado en lixeiro talude, e posue un contraforte de
pedras colocadas irregularmente e trabadas con barro (Fig. 10). As murallas en talude son un tipo frecuente nos castros, pero, a característica de posuir
un contraforte interno como o da Forca, no o é tanto.

III. 2. A ARQUITECTURA

Para o estudo do conxunto da arquitectura descoberta no castro da Forca, existe o condicionamento, por un lado, da reducida superficie excavada, e

por outro, do planteamento da excavación, con cortes lonxitudinais que non alcanzan, en nengun caso, a descobrir completamente as plantas das construcións. A pesar diso, é posível definir algunhas das
características constructivas do povoado e das
edificacións.

III. 2.1. Ordenación urbanística
Sen entrar nun tema, en certo sentido tan complexo, como a existéncia ou non de urbanismo, pódese afirmar que existen certos elementos constructivos e espaciais realizados no interés e en función
da comunidade. Temos, en primeiro lugar, zonas enlousadas —xa sexan pátios, prazas ou ruas—, como a existente no Sector C entre as construcións
C e D (Fig. 6), e no corte lonxitudinal entre as construcións A, B e C, por unha banda, e as C, D, F e G,
por outra (Fig. 10). Aparecen, tamén, duas plataformas enlousadas (Fig. 10, f e g), de aceso a unha superficie rochosa. Estas zonas livres enlousadas son
frecuentes nos castros do N.O.
Outro elemento que nos está a falar das necesidades comunitárias son as duas canalizacións descobertas no interior das construcións A e C (Fig. 10).
Ambas estan realizadas con lousas colocadas de
plano e de canto, formando unha caixa de sección
rectangular. Está claro que estas cantes tefien un
diferente trazado. Posivelmente transportasen auga
de choiva a zonas de doado desaugue natural.
Xa se decia que nesta campaña non se puido
aclarar a relación temporal entre a cante a e a construción A. Respeito á canalización d queda claro que
tanto pode ser contemporánea da construción C, como anterior a ela. No primeiro caso, compriria a función de trasvasar as augas de choiva desde unha
zona máis elevada do povoado ao pátio b (Fig. 10),
atravesando a construción C por debaixo do seu pavimento. Solucións deste tipo aparecen noutros casos, ainda que na Forca non se pode demostrar plenamente, devido á pouca anchura do corte lonxitudinal excavado.
Quizais, a característica principal do conxunto
arquitectónico do povoado sexa a alta den sidade de
construcións por m 2 , como sucede unha boa parte
dos castros excavados (Sta. Trega, Briteiros, etc.).
As construcións aparecen adaptadas aos desniveis da rocha base, con aterrazamentos ou recheos, e á pendente do própio povoado. Non existen grandes desmontes ou terraplenados para igualar a superficie natural do terreno previamente ao
levantamento do povoado, dado que seria unha obra
de grande envergadura, ao existir máis de 7 metros
de desnivel desde a zona meridional á septentrional. E dicer, que na eleición do lugar de emprazamento do castro prima máis a procura dun lugar
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axeitado ás necesidades estratéxicas e económicas, que dun sitio chan onde construir máis doadamente.
Outra das características esenciais do desenvolvimento urbanístico do povoado, é que as novas
construcións se adaptan normalmente aos espácios
livres e ás construcións preexistentes. Un exemplo
claro é observado no corte lonxitudinal (Fig. 10), onde a construción C se adapta ao trazado das construcións anteriores B e D, e por i so, presenta unha
planta irregular cos muros adosados aos destas.
Por último, un elemento bastante interesante, dada a sua raridade, é o poio lavrado sobre a rocha
natural no extremo meridional do pátio b do Sector
C (Fig. 6, c, e Lám. IX).

—no sentido máis lato do término—, ese tipo de
plantas xa eran levantadas.
Construcións de planta cuadrada ou rectangular con esquinas redondeadas son coñecidas en
moitos cast ros (Coaña, Sta. Trega, Sta. Luzia, Terroso, etc.). O momento da sua aparición no está datado con precisión, pero é, desde logo, prerromano. Por
outra parte, en época romana ainda eran empregadas; asi sucede, por exemplo, no Castro de Corporales (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse, 1985;
fig. 81) durante o S. I d.C.
Un último grupo de construcións está constituido polas plantas irregulares. Inclúese aqui a construción C do corte lonxitudinal (Fig. 10), cunha planta curva sinuosa, e todas as construcións do Sector C.

111.2.2. Plantas.

Das const, ucións localizadas no corte lonxitudinal non é posív,I determinar a sua función, por vários motivos. Unhas (G) porque xa foron excavadas
pola Sociedade Pro-Monte, tal e como se argumentava noutro capítulo; outra (D), porque a sua estratigrafia foi completamente alterada por trincheiras
militares e construcións modernas, e unha terceira
(A), porque o nivel de pavimento xa desapareceu,
provavelmente por traballos agrícolas. As únicas
construcións que presentan unha estratigrafía non
revolta son a Bea C (Fig. 10). Sobre a construción
B non é posível aventurar nada, devido á reducida
superficie descoberta.
Respeito á construción C, dévese descartar a
sua función como vivenda, dada a forma da sua
planta e as características estratigráficas e dos materiais descobertos no interior dela. Quizais se trate dunha dependéncia destinada a almacén ou a
unha espécie de basureiro. O que resulta tremendamente significativo é que aproximadamente un 40%
dos materiais inventariados nesta campaña —
fundamentalmente cerámicos—, aparecen no interior desta construción (capa 6). Non obstante, aquela interpretación vese coutada pola non conservación dun pavimento nesa construción, o que podería levar a sospeitar que tal capa corresponde a un
nivel de recheo e nivelación da superficie rochosa.

As plantas das construcións descobertas na Forca son variadas. O tipo máis abundante parece ser
a planta circular; modelo ao que responden as construcións A e G, e moi posivelmente, a D (Fig. 10).
A construción G é a única que pode dar unhas
dimensións completas da sua planta. Posue un diámetro externo de 4'50 metros. Diámetros deste tipo
son moi abundantes nas construcións circulares do
castro de Sta. Trega, e os máis frecuentes na cultura castrexa (Romero Masiá, 1976; 58).
As construcións en pedra de planta circular teñen unha orixe antiga, pero continua sendo a forma predominante até a época romana. En Sto. Esteväo da Facha aparecen documentados xa desde
o século V a. C. (Ferreira de Almeida e outros, 1981;
64), ment ras que en Sta. Trega ou no Monte Mozinho
(Soeiro, 1984) estan en uso durante o século I d.C.
Un segundo grupo está constituido polas construcións de planta cuadrada ou rectangular de esquinas redondeadas. Pertenece moi posivelmente a
el, a construción B do corte lonxitudinal (Fig. 10),
a pesar de que, a reducida superficie descoberta durante a presente campaña, non permite confirmalo
con seguridade. Tamén as construcións A e C do
Sector C (Fig. 6) presentan esquinas redondeadas,
ainda que, na primeira, a planta cuadrada ou rectangular se complique con muros dobles, e na segunda, posua unha planta en forma de meia lua.
Desgraciadamente, descoñecemos a planta das
construcións do nivel máis antigo do Sector C (Fig.
7), para poder determinar con precisión se as plantas cuadradas ou rectangulares de esquinas redondeadas poden datarse xa no inicio do povoado. Por
outra parte, no corte lonxitudinal, ao non existir unha superposición de estruturas nen de niveis de ocupación, e non atopar materiais que poidan datar con
precisión as construcións ah i existentes, non é posível tampouco aclarar ese problema. Do que si non
cabe dúvida, é que, antes do abandono do povoado
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O muro F (Fig. 10), polas suas características
constructivas e posicionais, deve corresponder a
época moderna.
Unha das características das construcións castrexas, que na Forca aparece claramente documentada, é a ausencia de muros medianeiros. A construción C adosou os seus muros aos das B e D (Fig.
10) intencionalmente, adaptándose a elas. Igualmente, no Sector C, as construcións A e C presentan os
seus muros adosados (Fig. 6).
Unha curiosa disposición se observa no extremo meridional da construción A do Sector C (Fig.
6), con dous muros adosados dunha forma comple-

xa. Como xa se resaltava nun capítulo anterior, é posível que o muro exterior desempeñase a función de
contenedor de augas de choiva.
No interior da construción A (Fig. 6) documentáronse tres pavimentos correspondentes ao funcionamento da mesma, con dous niveis de recheo entre eles (capas 4 e 6). Nas zonas exteriores, as capas 3 e 10 tamén se deven relacionar co funcionamento das construcións A e C. Nun momento final,
ao que pertenecen os restos do pavimento superior,
a construción A sofreu unha modificación coa construción dun muro divisório interno (Fig. 10); momento ao que deven corresponder as capas 3 e 2 deste
espacio, ainda que esta derradeira presenta xa un
carácter revolto.
A construción B do Sector C (Fig. 6) presenta
unha planta incompleta. E anterior á construción A,
dado que un muro desta se acopla a ela.
Repeito á funcionalidade das construcións A e
C do Sector C, pódese dicer que non son vivendas,
polas suas características morfolóxicas, e porque
presentan unhas dimensións reducidas. Sábese que
ambas construcións estan en uso ao mesmo tempo, e que son contemporáneos do espacio enlousado exterior e dos restos de fundición localizados no
ángulo oriental da cuadrícula 0-13 (Fig. 6 ) ; por tanto, é moi posível que, directa ou indirectamente, esten relacionadas cun taller de fundición existente
nesa zona. O que si se pode afirmar, é que no interior desas construcións non se realizaron tarefas
própias desa indústria, porque ah i non apareceu nengun material que leve a pensar en tal extremo.
Deciase anteriormente, que se descoñece a
planta ente ira dos dous muros correspondentes ao
nivel máis antigo do Sector C (Fig. 7); pero, do que
non existe dúvida, é que posuen unha forma curva.
A ese nivel correponde a capa 8.
No Sector A (Fig. 4) descobríronse dous muros
de trazado curvo, dos que o mais septentrional parece formar unha planta circular. Non e posível nesta
zona determinar a funcionalidade das construcións,
devido a que presenta unha estratigrafia moi revolta pola construción da estrada de subida ao monte
de Sta. Trega. Unicamente no espacio b (Fig. 4) apareceu un nivel (capa 3) sellado pola caida de grandes blocos graníticos desde a parte alta do castro
(Fig. 5), que posivelmente fose o motivo da destrución desa construción. Apareceron ai vários vasos
cerámicos —reconstruíveis case enteiramenteque levan a pensar na existencia dun vasar ou despensa (Lám. IV); non obstante, esta hipótese vese,
en certo sentido, limitada polo feito de se tratar dun
espacio, en apariencia, externo a ambos muros.
111.2.3. 0 alzado dos muros

Todas as construcións estan cimentadas directamente sobre a rocha base. Unicamente, unhas

poucas construcións escapan desta norma. Asi, un
tramo do muro curvo da construción C do Sector C
aparece cimentado sobre un muro anterior (Lám. IX).
En duas construcións se obseva un anel de cimentación. A construción B do Sector C (Fig. 6) posue unha base deste tipo para salvar o desnivel nese punto. Outro caso é unha construción do Sector
B (Lam. VI), cun anel de cimentación que sobresae
0'20 m. ao exterior do muro propiamente dito, e que,
igualmente, foi realizado para salvar o desnivel do
terreno natural.
O muro da construción G do corte lonxitudinal
aparece rodeado externamente dunha can le de desaugue excavada na rocha base, para evitar as humedades na construción (Fig. 10, h). Unha pedra colocada de canto entre o muro da construción e a plataforma enlousada adxacente (Lám. XXIII), parece
desempeñar unha misión completamente contrária
á própia función da canle; é dicer, evitar o estancamento das augas.
Os muros das construcións son de aparello de
mamposteria, con pedras de granito de tamaño pequeno e médio extraidos provavelmente do substrato rochoso do própio xacimento. Excepcionalmente, pode observarse algun seixo tallado ou pezas de
muiño rotas reutilizadas nos muros. As pedras van
acuñadas con outras máis pequenas, e trabadas
cun morteiro de barro e area. Non se observa nengun tipo de diferéncia constructiva entre as edificacións do nivel máis antigo do Sector C e as dos
máis recentes.
Tanto o paramento externo como o interno dos
muros, foron construidos independentemente, e o
espácio entre eles, coberto por pedras e barro. En
alzado, os paramentos dos muros parecen ser homoxéneos. As alturas máximas conservadas rondan
os 0'80-0'85 metros.
A anchura dos muros é, en hiñas xerais, bastante uniforme. Normalmente en torno a 040 m., ainda
que aparecen anchos mínimos de 030 m. e máximos de 0'50 m. Estes valores son os máis frecuentes na arquitectura castrexa.
Desgraciadamente, nesta campaña de excavacións non se localizou nengunha porta nas construcións, devido, por unha parte, a que non saiu á luz
a superficie enteira das edificacións, e por outra, a
que éstas non conservaron os muros á altura dos
pavimentos. Non obstante, é posivel que a construción C do Sector C dispuxese dunha porta de entrada no lugar onde o muro curvo foi destruido por un
pozo con posterioridade ao seu abandono (Fig. 6,
a). Por outra parte, a existéncia de portas ben organizadas está documentada pola aparición dunha
xamba (Lám. XXXVIII), ainda que fora do seu contexto orixinário.
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111.2.4. Cubertas

dunha pedra reutilizada na construción do muro, ou
2) que existise un forno embutido no muro, tal e co-

As cubertas das construcións da Forca foron
realizadas con materiais vexetais, dado que non aparece nengunha tégula. Esas cubertas provavelmente eran fixadas a través duns tirantes, aos que corresponderian as lousas de xisto cun buraco de perforación (Läm. XXXIX).
Descoñécese enteiramente como sería o armazón de madeira sustentante. Nesta campaña non
apareceu nengun buraco de poste, ainda que certas lousas cun rebaixe central parece que puideran
desempeñar a misión de basamento de postes (Läm.
XXXVIII, n.° 667). Non se pode asegurar, por tanto,
se a cuberta seria realizada cun sistema de tixeiras,
ou estaria sostida por un ou värios postes.
111.2.5. Pavimentos

As únicas construcións onde se localizaron pavimentos son as A e C do Sector C, e a B do corte
lonxitudinal. En todos os casos se trata de pavimentos de xabre e arxila endurecidos, de grosores comprendidos entre 3 e 10 cm. Estes pavimentos aparecen dispostos directamente sobre as terras de niveis anteriores.
Os pavimentos das construcións estan normalmente a maior altura que os pavimentos exteriores,
con obxeto de evitar as humedades no interior das
mesmas. O pavimento da construción C do Sector
C sitúase 5 cm. por riba do nivel exterior de enlousado (Fig. 6). 0 pavimento da construción B do corte lonxitudinal supera 90 cm. en altura ao enlousado exterior (b), ainda que se encontra a un nivel inferior que o suposto para a construción C adxacente (Fig. 10).

111.2.6. Outros

elementos

Durante esta campaña de excavacións na Forca, non se descobriu nengunha lareira; unicamente, sobre o pavimento da construcion C do sector
C, apareceu unha zona de arcila avermellada (Fig.
6, d), que revela a existéncia dun lume ocasional,
pero non dunha lareira permanente. A falta de lareiras deve explicarse, por un lado, polo tipo de cortes
realizados, e por outro, pola destrución dos niveis
de pavimento en várias construcións.
No muro da construción A do corte lonxitudinal
aparece un fragmento dunha lousa plana con sinais
de lume (Fig. 10, c, e Läm. XIX), que pertenece á base dun forno. Pola forma que presenta a zona ennegrecida, pódese dicer que sobre ela, en tres dos
seus lados, se colocarian outras tantas lousas, de
modo idéntico a como aparecen tan abundantemente no castro de Sta. Trega. A presencia desta pedra
no muro plantea duas posibilidades: 1) que se trate
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mo se documentan nalgunhas construcións do castro de Sta. Trega (Mergelina, 1944-45; fig. 5).

IV. ANALISE DOS MATERIAIS ARQUEOLOXICOS

I Vi. CERAMICA
IV.1.1. Cerámica romana

A cerámica romana atopada no castro da Forca
redúcese a catro fragmentos de cerámica comun e
vinte de ánfora. Toda foi localizada nas capas superficiais ou en niveis revoltos.
Os catro fragmentos de cerámica comun romana (n.° 38, 41, 59 e 75) apareceron nas capas superficiais do Sector C —onde tamén se rexistran restos de ánfora romanas—, e nun nivel revolto do Sector A polas obras da carretera de subida ao Monte
de Santa Trega. En neng un dos casos, por tanto, poden ser relacionadas con algun nivel de ocupación
ou con algunha construción.
Estas cerámicas comuns presentan unhas pastas finas, de cores variäveis entre castaño claro e
laranxa. Non dan forma, excepto a asa n.° 75; pero,
en calquer caso, resulta unha cerámica moi pouco
significativa no aspecto cronolóxico ou funcional.
Mäis numeroso é o número de anacos de ánfora romana descobertos. Apareceron dispersos por
todos os sectores excavados, pero somente nas capas superficiais e nos niveis revoltos. Como excepción, no nivel de derrumbe das construcións do sector C (capa 3), localizáronse dous fragmentos de ánfora romana, que considero pouco significativos para unha datación dese nivel.
As pastas das ánforas presentan unha coloración mäis comun laranxa ou vermello vivo, ainda que
existen outros exemplares con pastas beige alaranxado, e outros bicolor. Como desengordurante emprégase, na maioria dos casos, graos de cor negro
(biot da?), e, noutros exemplares, aparecen partículas de cuarzo e mica; sempre con calibres de tipo
medio. Algunhas pezas presentan un engobe externo de cor crema, e un recobrimento interno impermeabi lizante.
En xeral, trátase de producións itálicas como o
revela o tipo de pastas empregado (Nolla, 1974-75;
186-188. 1976; 202 e ss.) e as poucas formas que se
poden identificar. Entre istas, parecen rexistrarse as
formas Dressel 1 (n.° 357) e Dressel 2/4 (n.° 104). Algun exemplar (n.° 72) pode enmarcarse nas ánforas
de tradición africana.

Parece moi significativo, desde o punto de vista
cronolóxico, que non se teña documentado nengunha produción hispánica no castro da Forca. A gran-

des rasgos, os restos de ánforas deste xacimento
deven datarse entre a primeira metade do S. 1. a.C.
e mediados do S. I d.C.; pero, mol posivelmente haxa que situalas antes do cambio de era (13).
Os exemplares n.° 72 e 73 formavan parte do fondo do pozo que destruiu o muro da construción C
(Fig. 6, a), polo que proporcionan unha valiosa datación ante quem para o abandono desta
construción.

IV.1.2. Cerámica púnica

A cerámica púnica recollida non é moi abundante —só vintecinco fragmentos—, pero si é moi importante a sua documentación nesta zona para o estudo do comércio e da evolución cultural do mundo castrexo. Foron recollidas tanto en niveis superficiais, revoltos, como en todos os niveis de ocupación do povoado. Aparece, por tanto, documentada
tanto nos niveis máis antigos do Sector C e do corte lonxitudinal, como nos máis recentes dos mesMOS

A maioria da cerámica púnica da Forca corresponde a ánforas, ainda que tamén se documentan
alguns restos de vasos. Presentan como características técnicas comuns, unha pasta porosa e fina —
excepto o n.° 71—, con núcleo de tipo bocadillo ou
bicolor. A coloración das pastas posue unha reducida gama, variável entre o gris claro, crema e 'aranxa. Algunhas pezas presentan un engobe crema-óso
ou castaño claro.
Entre os anacos de cerámica con forma existen
tres fondos de base plana (n.° 281, 291 e 328), que
non aportan datos cronolóxicos ou funcionais, e
unha asa semicircular de sección circular (n.° 431),
moi frecuente nas ánforas ibero-púnicas do Sur da
Península (Pellicer, Escacena e Bendala, 1983; p. 90
e fig. 89). Ainda que os restos conservados non permiten maiores precisións, tanto as pastas como o
conxunto cerámico poden paralelizarse coas cerámicas ibero-púnicas do Sur peninsular, datáveis entre os séculos IV e II a.C. (14).
Estas cerámicas moi provavelmente proceden
do Sur da Península ou de áreas próximas, ao igual
que outros materiais descobertos na Forca, e testemuñan, se non un comércio mol abundante, si a
existéncia de tal circuito, coa trascendéncia cultural que ¡so leva implícito para o Noroeste.

IV.1.3. Cerámica ática

Desgraciadamente, no transcurso das excava-

cións realizadas no castro da Forca, non se descubriu nengunha cerámica grega que permitira unha
datación máis precisa dos niveis localizados. Non
obstante, como xa se indicava anteriormete, entre
os restos deixados polos furtivos no Sector B, foron recollidos dous fragmentos de cerámica ática
(n.° 14 e 15). O primeiro destes fragmentos (n.° 14)
é de cerámica ática de figuras vermellas, e corresponde moi provavelmente a unha crátera de campana; concretamente ao inicio da parte superior do
campo figurado central, cun motivo ou figura de difícil interpretación, dado o tamaño reducido do fragmento (Lám. XXVIII). Cráteras de campana aparecen
no litoral atlántico en Alcacer do Sal (Rocha Pereira, 1962; lám. XXXV-XXXIX), castro de Sto. Esteväo
da Facha e castro de Fozara (Ferreira de Almeida
e outros, 1981; p. 66 e nota 70). Pode datarse na primeira metade do século IV a.C. (15).
O segundo fragmento de cerámica ática (n.° 15)
pertenece posivelmente ao corpo dun prato de pescado, datável a mediados do século IV a.C. (Sparkes e Talcott, 1970). Estes pratos aparecen no Cabezo de San Pedro, en Huelva (Olmos, 1977; 388), e
se trata dunha forma relativamente frecuente entre
os productos áticos do S. IV a.C. importados ao Sur
da Península.

IV.1.4. Cerámica castrexa

Con obxeto dunha análise máis apropiada, inclúese toda a cerámica castrexa nun mesmo conxunto, dado que as diferencias que se poden observar entre as cerámicas das diferentes fases constructivas da Forca, son mínimas, e non alteran a unidade do conxunto. Concretamente no Sector C, onde se poden apreciar duas fases constructivas perfectamente diferenciadas e definidas, apenas existen variacións; non obstante, cando se trate das formas e da organización decorativa sinalaranse estas diferéncias.
Para seguir un camirio máis cómodo no estudo
das cerámicas, primeiro analizaranse as características técnicas da pasta, e a continuación, a forma
e decoración dos recipientes, sen separarse dos elementos anteriores.

a) Técnica
Existe un predominio dos desengordurantes gra-

(13) Agradezo a Xoan Naveiro o recohecimento e clasificación dos restos de ánforas romanas da Forca.
(14) Agradezo aos profesores Dres. José M. Luzón e Manuel
Pellicer, das universidades de Cadiz e Sevilla, repectivamente,
o recoilecimento destas cerámicas, e as suas orientacións.

(15) Quero agradecer ao Dr. Ricardo Olmos, do Museo Arqueológico Nacional de Madrid, as aportacións cronolóxicas e
formais que me forneceu para a clasificación dos anacos de cerámica ática da Forca.
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níticos de calibre médio (025-050 m.m.) e basto
(0'50-2'00 mm.), ainda que tamén aparecen desengordurantes finos e moi bastos. De calquer forma,
o calibre do desengordurante parece estar máis en
función do grosor das paredes do vaso, que da sua
forma ou decoración. Son frecuentes as pezas decoradas que posuen desengordurantes de calibre

basto.
Aproximadamente un 9% de cerámica presenta
un desengordurante micáceo (Lám. XXXV), con calibres fundamentalmente de tipo basto (0'50-2'00
mm.). Este desengordurante non aparece asociado
xeralmente á cerámica decorada, ainda que existen
casos excepcionais decorados (n.° 543). Parece observarse, non obstante, unha clara asociación entre certo tipo de bordes e os desengordurantes micaceas. Así, todo os bordes do tipo dos n.° 54 e 615,
presentan este desengordurante; ment ras que, por
exemplo, os bordes do tipo dos n.° 63 e 603, non posuen en nengun caso desengordurante micáceos.
Como xa se indicava anteriormente, todas as pezas de fabricación indíxena foron realizadas a mao.
En nengun caso —salvo, como é lóxico, nas cerámicas púnicas ou romanas— se observan sinais de
torno; non obstante, certas pezas, que presentan
unha grande perfeición técnica, asi como un grosor
de paredes reducido, parecen insinuar un modelado, cando menos, con torno lento.
As pastas presentan unha coloración variável entre os tonos oscuros (castaño oscuro ou negruzco),
claros (castaño claro) ou vermellos (laranxa, castaño vermello, etc.), que revelan os diferentes tipos de
cocción empregados. Pódese afirmar que estadísticamente non existen grandes variacións entre as
cantidades de cerámica con cocción reductora ou
oxidante, dado que as duas se presentan en graus
máis ou menos puros, e en porcentaxes practicamente iguais. Porén, son bastante frecuentes os
exemplares que presentan unha cocción especial,
que se manifiesta no corazón das pastas con coloracións diferentes, perfeitamente delimitadas por
unha liña; aparecen asi, pastas cunha coloración
doble (castaño oscuro para un lado, e castaño vermello para outro), ou de tipo bocadillo (núcleo de
cor castaño oscuro e paredes laterais de cor castaño vermello ou laranxa).
A superficie externa dos vasos aparece cun acabado bastante homoxéneo, dentro dalgunhas variantes. A maioria das cerámicas presentan un acabado brunido ou espatulado, sen un predominio significativo dunha ou outra terminación. Outras pezas
posuen un acabado de tipo afinado (16). Excepcionalmente, documentanse algunhas superficies cepilladas (Lám. XXXIV), que, nalgun caso, aparecen
asociadas a liñas espatuladas (n.° 587), cunha intención claramente decorativa. Tamén coa mesma
intención, foron tratadas determinadas superficies,
, (16) Véxase
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para estes conceitos: Llanos e Vegas (1974; 295).

dándolle un espatulado en duas direcións (Lám.

XXXIV): horizontalmente no colo, e verticalmente no
carpo (n.° 258, 327, 345, 354, 404 e 643).
As superficies internas presentan comunmente
un acabado groseiro, excepto na zona do borde e
do colo.
Determinados grupos de cerámica, sobre todo
os decorados, parecen ter un engobe externo de arxila máis fina, que Ile confire ás cerámicas un aspecto máis refinado.
As asas son fabricadas independentemente e logo introducidas e pegadas ao carpo do vaso a través dun muñón cilíndrico, como se observa no exemplar n.° 235.
Algunhas cerámicas que sofreron algunha rotura, serian reparadas posteriormente, ben a través
dun emplasto cerámico aplicado na liña de fractura de ambas superficies do vaso (n.° 561), ou ben dun
grampo ou dun cosido das duas parte cerámicas a
través dun buraco en cada unha delas (n.° 572 e 573).

b)

Forma e decoración

Entre a cerámica da Forca existen mai poucos
exemplares reconstruiveis completamente. Predominan os vasos de forma en S, que abarcan practicamente á totalidade das variantes. O diámetro máximo do corpo parece darse na parte média-alta da
panza. As bases son planas na práctica totalidade
dos vasos.
Nesta análise non se inclue a cerámica descontextualizada ou de superficie, a non ser como punto de referéncia concreto.
Diferenciase, primeiramente, un tipo de borde ensanchado e esvasado, co lábio oblicuo (tipo n.° 233).
A zona de unión ao colo é curvada aberta, e o colo
cóncavo estrangulado. Baixo esta forma aparecen
29 bordes, documentados tanto nos niveis máis antigos do povoado como nos máis recentes, e en proporcións semellantes. Como características técnicas presenta xeralmente unha pasta bicolor,
castaño-vermella e castaño oscura, e un engobe variável entre castaño e castaño-laranxa. Os desengordurantes son na sua totalidade graníticos, e de calibre predominantemente basto. Presenta un acabado externo comunmente espatulado. A estes vasos
corresponde un abano bastante grande de diámetros (entre 15 e 50 cm.), ainda que son moito máis
frecuentes os superiores a 30 cm., que corresponden xa a recipientes de grandes dimensións. Unha
grande parte dos vasos parece ter unha función de
cociña, se nos basamos na proporción de exemplares que presentan fulixe na superficie externa.
Estes bordes pertenecen á «forma 20» de Rey
Castiñei ras (en prensa), quen observa unhas características técnicas moi semellantes aos exemplares

da Forca. Bordes da mesma tipoloxia aparecen nos
castros de Troña (Hidalgo, 1985; figs. XXIV e XXVI),
Fozara (Hidalgo e Costas, 1979; n.° 84 e 92), Cameixa (López Cuevillas, 1953; fig. 38), Alobre (Bouza Brey,
1957; fig. 9) e Neixón Grande (Rey Castiñeiras, 1983;
p. 445 e fig. 2 n.° 2), entre outros. Estes bordes aparecen no Castro de Sta. Trega, pero non son nada
abundantes, polo que quizais este feito teña unha
clara significación cronolóxica.
Nos únicos casos en que este tipo de borde vai
asociado a unha decoración, son os n.° 233 e 324.
No primeiro, aparece un tema decorativo formado
por cordóns con impresións dixitais, que percorren
horizontal e verticalmente o ombro e o corpo do recipiente (Lám. XXXIII). No segundo (n.° 324), o lábio
aparece decorado cunha faixa de SSS estampadas,
de forma idéntica a outros exemplares dos castros
da Peneda do Viso (García Rollán, 1974; p. 94) e Troña (Hidalgo, 1985; fig. XXXI n.° 11).
Un tipo de borde moi semellante ao anterior é
o formado polos n.° 31, 32, 39, 187, e 404; diferenciase del en que o borde é menos sainte; e o lábio
é redondeado. Corresponden tamén a recipientes de
grandes dimensións, coas mesmas características
de pastas e de tratamento da superficie. Non foron
detectados no nivel inferior do Sector C, pero si no
nivel seguinte desa zona, e no correspondente ao
funcionamento do pátio enlousado existente entre
as construcións D, Fe G do corte lonxitudinal (Lám.
XXV). Estes bordes aparecen nos mesmos xacimentos que o anterior tipo. Non se localizou nengun
exemplar decorado; pero, moi posivelmente, pezas
decoradas con cordóns e estampillado, como os n.°
570, 579, 582, 583, 598 e 599, vaian asociados a un
dos dous tipos de borde xa analizados, como pode
verse en exemplares dos cast ros de Troña (Hidalgo,
1985; fig. XXVIII) e Fozara (Hidalgo e Costas, 1979;
n.° 85). A similitude coa cerámica do castro de Troña pode ainda levarse ao terreno meramente decorativo, dado que aparecen cerámicas practicamente idénticas ás n.° 570 e 598 da Forca (Hidalgo, 1985;
figs. XXX n.° 1, e XXXIII n.° 6).
O vaso do tipo do n.° 46-48 é predominante no
castro da Forca, e o máis representativo da sua cerámica. Trátase dun vaso con forma en S, corpo globular, base plana, e borde esvasado de forma curvada aberta, co lábio redondeado convexo. Os bordes correspondentes a esta forma alcanzan un 31%
dos recollidos na excavación, polo que resulta evidente a clara preponderáncia deles sobre os restantes. En contados casos, como unha modalidade deste tipo, aparecen bordes adelgazados, co lábio apuntado (n.° 68 e 262). Na maioria dos casos posuen un
diámetro externo na boca comprendido entre 10 e
20 cm. (un 72%), ainda que existen exemplares con
diámetros entre 20 e 30 cm. (un 28%). Como características técnicas presenta unha pasta de cor variável entre castaño alaranxado e castaño oscuro,
ou mesmo tipo bocadillo, con núcleo castaño oscu-

ro ou gris negruzco, e laterais castaño vermellos;
dicer, que tanto as coccións reductora como oxidante estan presentes, e en porcentaxes semellantes.
Normalmente posuen un desengordurante granítico de calibre médio, ainda que nalguns exemplares
maniféstase claramente un desengordurante granítico ou micáceo de calibre basto. As superficies
mostran un acabado brunido ou espatulado na inmensa maioria dos casos. Se nos fixamos en que
case a metade dos exemplares deste tipo presentan fulixe na superficie externa, diriase que se Iles
pode atribuir unha función de cociña; non obstante, creo que alguns destes vasos, de diámetros de
boca pequenos, e de reducido grosor de paredes,
deveron ter outra función. Esta forma é mol abundante nos cast ros do Noroeste da Península (Ferreira de Almeida, 1974; p. 192 e fig. XII), e corresponde
á «forma 12» de Rey Castiñeiras (en prensa).
Xeralmente, os vasos do tipo do n.° 46-48 van decorados a partir do ombro. Aquí, aparecen de unha
a tres faixas horizontais que rodean ao vaso, e que
se encontran enmarcadas por liñas acanaladas e/ou
puntilladas horizontais. A continuación, e percorrendo verticalmente a panza do vaso, aparecen grupos
de tres a sete Uñas acanaladas. Todas as composicións responden a este esquema decorativo, presentándose as variantes na banda horizontal do ombro.
Como modelo máis representativo da Forca aparece unha banda de SSS estampadas (n.° 46-48, 600,
etc.), con paralelos nos castros da Peneda do Viso
(García Rollán, 1974; p. 93), Troña (Hidalgo, 1985; figs.
XXXII n.° 7 e XXXIII n.° 13 e 16), Fozara (Hidalgo e
Costas, 1979, lám. X), Cameixa (López Cuevillas,
1953; lám. XVIII), e Castromao (García Rollán, 1971;
figs. 10, 16, 45, 46, 59 e 71), onde tamén resulta moi
frecuente. Na Forca encóntranse tamén exemplares
con duas ou tres bandas horizontais de SSS (n.° 442,
591, 592, 596 e 601). En casos máis minoritários aparece unha banda de entrelazos (n.° 594), de liñas
oblicuas puntilladas (n.° 574 e 575), de aspas (n. 557),
ou de liñas puntilladas horizontais somente (n.° 50
e 262). Tamen en casos excepcionais, aparecen combinadas bandas horizontais de SSS e círculos concéntricos estampados (n.° 595), e cordóns con aspas e bandas de SSS (n.° 568).
Outras composicións ornamentais parecen ir
asociadas tamén á forma do vaso n.° 46-48; pero, a
diferéncia dos anteriores, nestes casos non se presentan grupos de liñas verticais na panza, que aparecen sustituidas por composicións triangulares de
motivos de círculos concéntricos ou escudetes estampados. Existen composicións triangulares de
círculos concéntricos asociados a liñas horizontais
acanaladas e puntilladas ou a bandas de SSS (n.°
171, 321, 561 e 580), con paralelos nos castros de
Trofia (Hidalgo, 1985; fig. XXXIII n.° 1), Fozara (Hidalgo e Costas, 1979; n.° 22 e 43) e Castromao (García
Rollán, 1971; 61). Por último, hai unha peza na que
se combina unha banda horizontal de escudetes al-
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ternos e opostos, con medallóns triangulares de escudetes e círculos concéntricos (n.° 578), para a que
se encontran exemplares moi semellantes nos castros de Troña (Hidalgo, 1985; läm. XV n.° 2) e Fozara
(Hidalgo e Costas, 1979; fig. 14 n.° 67).
Este tipo de vasos aparecen no castro da Forca
desde o nivel máis antigo até o máis recente. Pero,
puidera ser significativo que no nivel máis antigo
do Sector C (capa 8), non se teñan documentado estas formas con decoracións estampadas do tipo do
n.° 46-48.
Existe un grupo de cerámicas claramente definido pola sua pasta e a técnica e organización decorativas. Trátase de catorce fragmentos aparecidos
en todos os niveis de ocupación do povoado, tanto
nos máis antigos como nos máis recentes. Caracterízanse por unha pasta de cor predominante gris
crema, recoberta dun engobe negruzco ou castaño
oscuro, e unha textura xeralmente fina, excepto nos
fragmentos n.° 566 e 726, en que se aprécia un desengordurante granítico de calibre médio e basto.
As superficies presentan maioritariamente un acabado brunido no colo e no ombro, e afinado na panza do recipiente. Nos dous únicos exemplares de
bordes localizados (n.° 17 e 565), obsérvase unha forma curva esvasada co labio redondeado. Posuen pequenos diámetros externos na boca (10 e 14 cm.).
Non se pode coñecer con exactitude a sua función,
pero parece totalmente descartado o seu uso na cociña, dado que non se observan restos de fulixe na
superficie externa, e as suas dimensións e organización decorativa non se corresponden con vasos
destinados a tal fin.
Outro elemento definidor destas cerámicas finas
é, como xa se decia, a sua decoración. Aparece xeralmente decorada toda a superficie externa do vaso, dende o colo á parte média-inferior da panza. No
colo presenta, con carácter universal, unha ornamentación de liñas acanaladas verticais brunidas,
que puideran evolucionar dende as acanaladuras
estreitas (p. ex. n.° 17), até as máis anchas (n.° 84)
documentadas nun nivel superficial. Esta decoración aparece noutros casos cunha disposición metopada, alternando con unha (n.° 17) ou duas colunas (n.° 425, 426 e 564) de círculos concéntricos estampados. A continuación, no ombro, aquelas acanaladuras verticais son delimitadas por outras horizontais, ben como tema único (n.° 17, 425 e 426),
ben combinadas con bandas horizontais de espiguilla incisa (n.° 565) ou de círculos concéntricos estampados (n.° 214, 319 e 559). Por último, desde a
parte superior da panza iniciase un campo decorativo máis amplo, formado por un reticulado de liñas
incisas (n.° 17, 253, 566 e 567) ou brunidas finas (n.°
214, 319, 564 e 726), sempre sobre un fondo afinado; unha variante destes, é o fragmento n» 565, con
grupos de liñas incisas que percorren verticalmente a panza formando triángulos moi apuntados, de
forma igual que as cerámicas do grupo do n.° 46-48.
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Este tipo de cerámicas e temática decorativa, é moi
característica, igualmente, dunha fase dos castros
de Troña (Hidalgo, 1985; figs. XXXI n.° 5 e XXXII n.°
2 e 3), Fozara (Hidalgo e Costas, 1979; n.° 103) e Castromao (García Rollán, 1971; figs. 21, 24, 39, 46, 59,
60 e 71).
Un quinto grupo cerámico, formado por só catro vasos (n.° 51-53, 183, 509-510 e 532), ven definido
por un borde corto apenas esvasado, de lábio redondeado convexo, e unha liña aristada interna próxima á superficie; colo lixeiramente oblicuo aberto,
cunha liña aristada que o divide do ombro; corpo
panzudo de forma convexa, e base plana. Presenta
un diámetro externo na boca comprendido entre 12
e 15 cm., e unhas dimensións anchura máxima/altura practicamente iguais. As pastas soen ser bicolor ou tipo bocadillo, de cor castaño oscuro ou
castaño-vernnello, cun engobe externo desas cores,
e desengordurante granítico de calibre médio. As superficies acostuman a estar brunidas. Non se pode
aventurar nada eni torno a sua función, dada a reducida cantidade'da mostra; pero, non obstante, obsérvase que se trata de vasos finos. Estas cerámicas encóntranse nos niveis de funcionamento das
construcións de corte lonxitudinal e das construcións superiores do Sector C; polo tanto, pode afirmarse que estavan en uso nun momento de apoxeu
do povoado, sen descartar que en futuras campañas poidan ser documentados no nivel máis antigo
do castro. Vasos da mesma tipoloxía foron atopados nos cast ros de Cameixa (López Cuevillas, 1953;
fig. 38) e Castromao (García Rallan, 1971; figs. 31 e
57). En Sto. Esteväo da Facha foron descobertos vasos aparentemente semellantes nun nivel dos séculos VI ou V a.C. (Ferreira de Almeida e outros, 1981;
fig. XLI n.° 5).

Nun sexto grupo cerámico inclúense os bordes
engrosados de forma curvada aberta e o lábio redondeado convexo; teñen colos cóncavos. Os bordes incluidos neste grupo representan un 11% do
total. Como exemplar máis representativo deste grupo, pódese presentar o n.° 354, con algunha variante como a do n.° 49. Os diámetros externos da boca
estan comprendidos entre 15 e 25 cm. Como características técnicas presenta unha pasta de cor variável entre castaño oscuro e castaño vermello, en
función do tipo de cocción, ainda que existen casos con pastas tipo bocadillo. Teñen un desengordurante granítico de calibre médio ou basto. As superficies externas aparecen xeralmente espatuladas. O feito de que practicamente todos os exempiares posuan restos de fulixe na superficie externa, xuntamente con que nunca aparecen decorados
e outros caracteres definidores, inclinan a atribuirIle a estes vasos unha función de cociña. No castro da Forca foron atopados en todos os niveis de
ocupación. Dado que se trata dunha forma moi simple e con poucos elementos definidores, non resulta doada nen apropiada para Ile buscar paralelos
noutros castros.

Un dos grupos máis numerosos está formado
polos bordes cunha liña aristada interna, que representa un 19% do total de formas. Son bordes esvasados, de forma xeralmente oblicua aberta e labio
redondeado. A pesar de lixeiras variantes nas suas
formas, o que Ile confire certa unidade ao grupo é
a liña aristada interna. O único exemplar que se conserva practicamente enteiro (n.° 103), presenta unha forma en S.
Os bordes con liña aristada interna non posuen
unhas características técnicas homoxéneas. Tanto
se manifesta nas suas pastas unha cocción reductora como oxidante. As superficies poden ser brunidas, espatuladas ou afinadas. Empregan desengordurantes tanto graníticos como micáceos, e de
calibres médios ou bastos. Aproximadamente a metade dos exemplares presentan fulixe na superficie
t...terna, o que indica que polo menos alguns vasos
foron empregados na cociña. A diversidade de diámetro das bocas dos recipientes é moi grande; desde os 14 cm. (n.° 79) até os 50 cm. (n.° 342). Parece,
por tanto, que dentro dunha aparente uniformidade
formal, deve existir unha diversidade funcional grande. Na Forca estan presentes desde o nivel máis antigo do povoado até o máis recente. Este tipo de bordes é moi frecuente nos castros do N.E. da provincia de Pontevedra (Carballo Arceo, 1986; 101-103), Cameixa (López Cuevillas, 1953; figs. 37 e 38), Borneiro (Romero Masiá, 1984; fig. 5), A Peneda do Viso
(García Rollán, 1974; fig. 4) e Troña (Hidalgo, 1985;
figs. XXIII e XXVI), entre outros. No castro de Sto.
Esteväo da Facha foron documentados en niveis
dos sécu los V e IV a.C. (Ferreira de Almeida e out ros,
1981; fig. 33), ainda que non hai dúvida que perviven en castros máis tardios e de plena época romana, como o de Santa Trega.
Existe un recipiente único (n.° 11-12), reconstruível nunha grande parte, pero que desgraciadamente carece de contexto estratigráfico (17). Presenta
un borde oblicuo aberto esvasado, un colo cóncavo
oblicuo aberto, corpo panzudo e base plana. Posue,
polo menos, duas pequenas asas no ombro, de fixación vertical e de sección aplanada. Ao mesmo
tipo parece pertenecer o borde n.° 531. Devido as
suas grandes dimensións é posível que se trate dun
recipiente de almacenaxe. Resulta unha forma pouco coñecida até agora nos castros do Noroeste.
Un pequeno grupo de cinco fragmentos (n.° 266,
410, 505, 519 e 634) está formado por bordes amendoados esvasados, e un colo indiferenciado. Tratase de vasos con diámetros de boca comprendidos
entre 14 e 20 cm., e que presentan en todos os casos restos de fulixe na superficie externa. Aparecen
tanto nos niveis antigos como nos máis recentes do
povoado.

(17) Xa se indicava en capítulos anteriores que se conserva
no Museu de Sta. Trega, descoñecéndose a identidade do donador, ainda que si se sabe que procede do castro da Forca.

Merecen destacarse catro vasos (n.° 223, 224,
228 e 243) que se documentan unicamente no nivel
inferior do Sector C (capa 8). Un deles (n.° 224) por
se tratar dunha das duas formas abertas ou cuncas
existentes na Forca. O n.° 228 presenta un borde único no conxunto cerámico da Forca. O vaso n.° 223
posue tanto unha forma como unha temática decorativa que non se daran nos niveis seguintes. Por último, o borde n.° 243 presenta unha decoración de
acanaladuras polo exterior, que non existe en nengun outro exemplar da Forca.
Aparecen, por último, cinco bordes con exemplares únicos, documentados nos niveis de apoxeu do
povoado. O n.° 212 é a segunda das formas cerradas do xacimento. O n.° 190 é un borde recto parecido ao n.° 635, que recordan tradicións cerámicas
anteriores. O borde n» 55 da unha forma de vaso
pouco panzuda, cousa pouco frecuente na cerámica da Forca.
Un tipo de decoración plástica moi característica son os cordóns de puntas de diamante, dos que
na Forca só se atopou un fragmento (n.° 569) nun
nivel de funcionamento das construcións do corte
lonxitudinal. Estes cordóns soen ter un desenvolvimento vertical e horizontal por todo o corpo do vaso, como se pode apreciar en exemplares doutros
xacimentos. Paralelos decorativos aparecen nos
castros de Meirás (Luengo, 1950; fig. 28 n.° 15), Borneiro (Eiroa, 1971; fig. 8 n.° 3), castro de Lamiño
(Brión) (Bouza Brey, 1941; 551), Fozara (Hidalgo e
Costas, 1979; Lám. XVII), Barbantes (Chamoso, 1956;
fig. 53 n.° 4) e Monte do Castelo (Marco de Canaveses (Pinho Brandäo, 1973; fig. 4), entre outros. Respeito á orixe desta decoración sabemos que no castro de Sto. Esteväo da Facha aparece nun nivel dos
séculos III e II a.C. (Ferreira de Almeida e outros,
1981; p. 60 e lám. IV); pero tamén se posuen datos
para afirmar que continua até o baixo império roma-

no, polo menos, como se pode documentar na necrópolis de Cadabarcos (Bares) (Maciñeira, 1967;
Lám. XII) e no «castro» de Viladonga (Arias Vilas,
1985; 31), datado este derradeiro entre os séculos
III e V a.C.
Dentro da técnica decorativa plástica incluense
ainda tres fragmentos máis, con temas diferentes.
En dous fragmentos apréciase un cordón horizontal de sección subtriangular (n.° 547 e 584), que é
bastante abundante noutros castros. O fragmento
n.° 562 presenta unha decoración de círculos concéntricos estampados sobre pequenos mamelóns;
combinación pouco frecuente na cerámica castrexa.
No fragmento n.° 44 obsérvase unha liña de pequenos mamelóns realizados por impresión, que se
trata da única mostra da Forca. Esta temática decorativa aparece frecuentemente tanto na cerámica desta época, como na da fase posterior, e perdura até os séculos III a V d.C. en «castros» como
Viladonga (Arias Vilas 1985; 35).
Por último, e como exemplares moi escasos no
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castro da Forca, pola sua composición decorativa,
hai que sinalar os fragmentos n.° 77, 571,
540-542-576-577, 581 e 597, ainda que alguns dos
seus motivos decorativos individualizados estan
presentes noutras cerámicas do xacimento.
Aparece nalgunhas cerámicas da Forca —concretamente en nove vasos— un tratamento da superficie externa mediante espatulado en duas direcións, que puidera ser realizado cunha intención decorativa, da que non existe dúvida no fragmento n.°
514 (Lám. XXXIV). Xeralmente aparece toda a superficie espatulada, horizontalmente no colo e verticalmente na panza (n.° 354, 404, 588 e 643), e é de supór que a zona do corpo próxima ao fondo fose espatulada novamente en sentido horizontal, como se
observa no n.° 345. Este tipo de tratamento ou decoración é frecuente nos cast ros do Noroeste, con
paralelos no castro de Piñeiro (Carballo Arceo, 1986;
Lám. XXIII n.° 1), por exemplo; pero parece perdurar
polo menos até a época galaico-romana, como se
pode testemuñar nalguns exemplares do castro de
Sta. Trega. Estas cerámicas na Forca aparecen desde os niveis inferiores aos superiores.
Entrocada con este grupo anterior, aparece un
único fragmento cerámico (n.° 587) no que conxuga un tratamento superficial ou decorativo de liñas
espatuladas sobre fondo cepillado. Esta combinación, pero con liñas brunidas en vez de espatuladas,
moi frecuente nun momento tardio da cultura castrexa e na etapa galaico-romana. Aparecen no castro de Santa Trega, en contexto indeterminado, pero moi posivelmente de época romana, e tamén na
Corona de Quintanilla (León) (Domergue e Sillieres,
1977; lám. 74), datadas nun nivel do S. I d.C.
Pódese diferenciar, por último, desde o punto de
vista decorativo, un grupo formado polas cerámicas
con decoración brunidas. Esta técnica decorativa
aparecia xa nos vasos do tipo n.° 564, formando unha retícula brunida, e se documentava xa desde o
nivel inferior do sector C (n.° 214). Pero, existen
outras cerámicas onde a decoración brunida é a única técnica ornamental. Un primeiro grupo está formado por aquelas cerámicas que posuen unha decoración brunida no corpo do vaso de liñas verticais
(n.° 420, 451 e 513) ou en retícula (n.° 348, 419 e 430),
pero sempre sobre un fondo afinado ou alisado con
instrumento. Estas cerámicas localizáronse só nos
niveis de habitación das construcións do corte Ion-

xitudinal.

Un segundo grupo de cerámicas con decoración
brunida presenta, a diferéncia do anterior, a superficie externa tamén brunida, e unha pasta e mode-

lado máis finos. Son bordes co colo decorado con
liñas verticais brunidas (n.° 164, 501 e 533) ou en zigzag (n.° 508). Estas cerámicas foron descobertas nos
niveis de funcionamento das construcións superiores do Sector C, e nos de habitación das construcións do corte lonxitudinal.

A decoración brunida está presente
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na

Forca

desde o inicio do povoado —é dicer, desde posivelmente a primeira metade do s. IV a.C:—; e continua
até o fin do mesmo. A disposición das lifias brunidas verticalmente ou en retícula é moi frecuente nos
cast ros do Noroeste (Hidalgo, 1980; lám. X), polo que
non se fara unha exposición dos seus paralelos concretos. Interesa máis analizar a orixe e evolución
destas cerámicas en relación coa cronoloxia que
presentan no castro da Forca.
O momento máis antigo destas cerámicas no
Noroeste parece ser un nivel dos séculos V ou IV
a.C. do castro de Sto. Esteväo da Facha, onde se documenta algunha cerámica con decoración brunida, pero cunha composición diferente á da Forca
(Ferreira de Almeida e outros, 1981; p. 69 e fig. XXXV
n.° 1). Esta cerámica continua en pleno uso na nosa
área cultural en época romana. No castro de Vigo
(Hidalgo, 1981; fig. 9 n.° 2) aparece en niveis do S.
I d.C. Na Corona e no Castro de Corporales (León)
documéntase entre a primeira metade do S. I a.C.
e inicios do S. II d.C. (Sánchez-Palencia e FernándezPosse, 1985; 105-106 e 247), con motivos de liñas verticais paralelas ou en retícula. No povoado mineiro
de Huerña (León) atópanse nun nivel do S. II d.C. (Domergue e Martín, 1977; figs. 13 e 15). E nun povoado
tan romanizado como o castro de Sta. Trega, a cerámica con decoración brunida, semellante á da Forca, está tamén presente.
A orixe da decoración brunida nas cerámicas
castrexas non está aclarada ainda, devido, en parte, a que non son moitos os castros excavados que
teñan publicada a estratigrafia e os materiais dos
mesmos. Hidalgo (1980; 86-88) considera que no Noroeste comenzan a usarse nun momento indeterminado de época prerromana, e apunta a sua derivación das cerámicas con decoración brunida do
Bronce Final do Sur e Oeste peninsular. Por outra
parte, Maya (1983; 39) referíndose ás cerámicas con
decoración brunida da época romana, sinala as semellanzas coas existentes en Inglaterra e Bretaña,
que considera, ben fruto das relacións directas entre esas áreas, ou ben resultado dunha orixe comun.
Estilisticamente, as cerámicas con decoración
brunida do Noroeste hai que emparentalas máis

coas cerámicas do Oeste peninsular —tipo «Lapa
do Fumo»— que coas dos grupos do Baixo Guadalquivir ou Huelva, dado que aquelas presentan a decoración na superficie externa, mentras que estas
o fan na interna. Por outra banda, parece máis doado pensar que deriven das do centro de Portugal —
tipo «Lapa do Fumo»—, zona máis próxima, coa que
o Noroeste mantivo fortes contactos. As máis próximas a nosa área apareceron en Coimbra, Crasto
de Tavarede e Santa Olaia, nun contexto indeterminado (Spindler e Veiga Ferreira, 1973; 97-103). Pero,
para buscar a orixe da decoración brun ida castrexa nesa zona existe o impedimento cronolóxico, xa
que nengun autor situa o seu fin máis adiante do
S. VII a.C. Tamén as cerámicas con decoración bru-

nida do grupo do Baixo Guadalquivir foron datadas
entre o S. IX a.C. e fins do S. VII a.C. (Schubart,
1971-72; 171), e as do grupo de Huelva entre o S. IX
a.C. e o primeiro cuarto do S. VI a.C. (López Roa, 1977;
351); pero, recentes excavacións fan variar ese marco cronolóxico, polo menos na bacia do Guadalquivir. Mentras no Cerro Macareno as cerámicas con
decoración brunida máis recentes non sobrepasan
os finais do S. VII a.C. (Pellicer e outros, 1983; 72),
na Mesa de Setefilla ainda é moi abundante durante o S. VI a.C. en formas evolucionadas, e continua
de xeito residual até fins do S. V a.C., co abandono
do povoado (Aubet e outros, 1983; 101-108). Pode suceder que, igualmente nun futuro, haxa que revisar
a cronoloxia das cerámicas con decoración brunida tipo «Lapa do Fumo», ou que ese documenten no
Noroeste nos sécu los VI ou V a.C.; entón quedaria
aberta a posibilidade, de cumprirse outros condicionantes, para buscar a orixe das cerámicas brunidas
castrexas nesa zona. De momento, cunha datación
máis antiga de principios do S. IV a.C. na Forca e
quizais do S. V a.C. en Sto. Esteväo da Facha, non
é posível resolver tal cuestión.
Entre as bases existe un tipo predominante
(71%) que presenta a zona de unión ao fondo cunha
forma convexa oblicua aberta (n.° 48, 52, 234, etc.).
Como unha variante do anterior, aparecen alguns
exemplares (15%) con esa zona en forma cóncava
oblicua aberta (n.° 89, 653, etc.). Outras cerámicas
(10%) presentan un reborde perimetral redondeado
convexo (n.° 168, 417, 652, etc.). Nun exemplar (n.°
318) apreciase un pe levemente insinuado, mentras
que noutro exemplar (n.° 418) aparece un claro pe
realizado. Os fondos, salvo nestes dous casos anteriores, son planos ou lixeiramente cóncavos (n.°
655, etc.). Todas estas variantes non parecen ter unha significación cronolóxica na Forca.
Respeito ás asas, só aparecen as de fixación vertical, diferenciándose en dous grupos pola sua forma e sección. Existe, primeiramente, un tipo de asa
de sección aplanada, que se dirixe desde o borde
ao ombro do vaso (n.° 34, 549 e 659). Estas asas perduran até unha etapa máis tardia, como se pode
comprovar na sua existencia nos castros de Santa
Trega e Vigo (Hidalgo, 1985; fig. VII n.° 5).
O segundo tipo de asas que aparece na Forca
presenta unha sección subrectangular ou ovalada,
e vai, igualmente, desde o borde ao ombro do vaso.
Poden ser lisas (n.° 27, 235, 236 e 548) ou estar decoradas cunha incisión ou acanaladura profunda
que a percorre lonxitudinalmente (n.° 172, 237, 280,
483 e 660-661). Unhas e outras aparecen, tanto nos
niveis máis antigos como nos máis recentes do povoado. As asas de sección subrectangular decoradas cunha incisión lonxitudinal aparecen en castros
das Rias Baixas e nas bacias dos nos que desaugan nelas: Baroña. Porto Nadelas, Illa de Toralla,
Santa Trega, Fozara (Rey Castiñeiras, 1982; figs. 5
e 6, e lám. XL), no Neixón Grande (Rey Castiñeiras,

1983; fig. 2 n.° 16-18) e Cascaxide (Carballo Arceo,
1986; fig. 40). Corresponden a xerras dunha só asa
(Rey Castiheiras, 1982; 281).
Como resume, e a modo de conclusión, pódese
afirmar que as cerámicas do castro da Forca forman
un grupo moi definido con tipos pouco numerosos,
pero con variantes formais ou técnicas. A importáncia deste grupo ven marcada polas características
do povoado, cunha cronoloxia corta, situada nunha
fase de esplendor da cultura castrexa. Como xa se
puña de manifesto anteriormente ao tratar de cada
tipo individualmente, a cerámica da Forca encuádrase perfeitamente na área meridional da cultura castrexa, e nesta zona confluirian as formas cerámicas
própias da bacia do Miño e máis das Ajas Baixas,
como cré Rey Castifieiras (en prensa).
Unha das características importantes do conxunto cerámico da Forca é a case total ausencia de
formas abertas e cuncas, se exceptuamos os n.° 212
e 224, o que pode sinalar a existencia de diferentes
costumes de cociña respeito á fase seguinte da cultura castrexa, ou ben que esas formas fosen realizadas en madeira. Outro factor que Ile outorga personalidade ás cerámicas deste povoado, é a grande cantidade de cerámica decorada, xa que entre
un 30 ou 35% do total da cerámica estudada posue
decoración. Unha porcentaxe, quizais, máis indicativa, é o cálculo da cerámica decorada en relación
ao número de vasos posíveis (bordes); esta combinación arroxa unha porcentaxe de 60 ou 70% de vasos decorados.
A pesar de existir no sector C unha clara superposición de estructuras arquitectónicas, e unha secuencia estratigráfica nídia, non se observan grandes variacións nas suas cerámicas; e ¡so, ten que
ser devido, precisamente, á corta duración do povoado, e ao sentido conservador que se aprecia na evolución xeral das cerámicas castrexas. No nivel máis
antigo dese sector (capa 8), que se deve situar moi
provavelmente no S. IV a.C., existen certas formas
e decoracións que non aparecerán nos niveis seguintes: unhas das duas formas abertas do xacimento (n.° 224), un borde con decoración externa de
liñas acanaladas (n.° 243), as formas e decoracións
dos vasos n.° 223 e 228, e as impresións dixitais sobre cordóns (n.° 233). Por outra parte, nos niveis superiores aparecen outras cerámicas que non se davan nel: os vasos do tipo n.° 509-510, as asas de sección aplanada (n.° 659), as composicións estampadas desenvoltas, e a decoración do tipo n.° 46-48;
ainda que respeito deste derradeiro existen exempiares cunha organización decorativa semellante
(n.° 262), pero sen bandas de SSS estampadas. Estas ausencias, non obstante, poden ser devidas ao
menor volume de terras pertenecentes ao nivel antigo, e, por tanto, de carácter casual.
Se unha característica esencial distingue e Ile
confire personalidade ás cerámicas da Forca, é a
decoración estampada en todos os seus tipos e mo117

dalidades, cunha riqueza que está fora de toda dúvida. A introdución da temática do estampado no
Noroeste é un tema moi debatido. Sen entrar nun
estado da cuestión sobre ese asunto (18), baste dicer que esa temática aparece en toda a área cultural castrexa, e que ten un momento de esplendor
nunha etapa prerromana (Ferreira de Almeida, 1974;
185-188), perdurando con motivos novos e de forma
un tanto residual despóis do cámbio de era.

Tipos cerámicos

A Forca Sta Trega

Bordes tipo n.° 233 da Forca
Vasos tipo n°46-48 da Forca
Decoración tipo n.° 564 da Forca
Vasos tipo n.° 509-510 da Forca
Bordes tipo n.° 354 da Forca
Bordes aristados tipo n.° 264 da Forca
Asas tipo n.° 660-661 da Forca
Fontes de asas interiores

O que interesa aqui analizar ä o momento de introdución desa técnica decorativa no Noroeste, e a
sua procedäncia. A decoración estampada é coñecida en toda a Península Ibérica durante a Edade
do Ferro; non obstante, os núcleos que mäis interés adquiren para o Noroeste, devido a sua proximidade xeográfica, son o da Meseta norte e o do centro e sur de Portugal. Na Meseta norte española a
decoración estampada aparece con profusión (Wattemberg, 1959 e 1978. Cabré, 1930), pero con alguns
motivos diferentes, e formando composicións distintas, o que as separa claramente das do N.O. Por
outra parte, as cerámicas estampadas do centro e
sur de Portugal (Morais e Judice, 1974-77), tampouco teñen nada que ver estilisticamente coas cas-

trexas.
Un problema engranzado directamente co anterior é o cronolóxico. As cerámicas estampadas serian introducidas na Meseta a fins do S. IV a.C. segun VVattember (1978; 167-169) ou antes, segun
outros autores (Esparza, 1983; 91-92. Esparza,
1983-1984; 142), ment ras que para as do sur de Portugal ainda non existen datos claros, considerando
alguns autores o seu inicio no S. III. a.C. (Soares e
Tavares, 1979; 163). Por tanto, no momento actual da
investigación non é posível buscar a orixe das cerámicas castrexas estampadas na Meseta ou no sur
de Portugal, dado que xa na Forca son coñecidas
polo menos desde a primeira metade do S. IV a.C.,
e avanzado ese século xa se encontran plenamente conformadas, con todo o seu repertório formal.
Poderíase levar a sua orixe ao centro de Europa, como opinan alguns autores (Savory, 1966; 125-126); pero, esa posibilidade non ä, hoxe por hoxe, constatável pola falta de xalóns intermédios.
Resulta moi significativo, desde o punto de vista cronolóxico-cultural, a comparación da cerámica da Forca coa do castro de Santa Trega (19), devido á sua proximidade xeográfica. Na Táboa I resúmense os principais tipos cerámicos presentes ou
ausentes en cada un deses castros.

Vasos con asas en orella
Tapadeiras con asas horizontais
Bordes reforzados evolucionados
Asas de sección trilobulada
Decoración de Piñas
de semiesferillas impresas

TABOA I: Táboa comparativa dos tipos cerámicos
representativos dos castros da Forca e de Santa Trega. Con un símbolo (+) indicase que ese tipo cerámico é proporcionalmente moi abundante, con (-)
que é proporcionalmente escaso, e cun compartimento en branco indicase que ese tipo está ausente.
Asi vemos, que os tipos fundamentais da Forca
ou non existen en Sta. Trega ou estan representados por moi poucos exemplares. Polo contrário, certos tipos existentes no castro de Sta. Trega, e que
son maioritários, non aparecen na Forca. Este feito
revela, pois, as diférencias cronolóxicas entre ambos povoados.
No castro de Sta. Trega aparecen bordes reforzados, vasos de asas en orella, fontes de asas interiores e decoracións (Mergelina, 1944-45; láms.
XXXVI-XLII) que estan ausentes na Forca, e que definen un momento tardio da cultura castrexa e o comenzo da etapa galaico-romana. Os vasos de asas
en orella pertenecen ao «estilo D» de Ferreira de Almeida (1974; 189-190), quen os data entre mediados
do S. 1 a.C. e mediados do S. 1 d.C. Fontes de asas
interiores, tapadeiras con asas de fixación horizontal e vasos con asas interiores, tapadeiras con asas
de fixación horizontal e vasos con asas en orella,
aparecen abundantemente no Monte Mozinho durante o S. 1. d.C. (Soeiro, 1984; figs. LXX e ss.). En Sto.
Esteváo da Facha esas mesmas cerámicas apare-

(18) Xa realizado noutro lugar (Carballo Calero, 1986; 105-106)

cen nun horizonte cultural datado entre inicios do
S. I a.C. e mediados do S. I d.C. (Ferreira de Almeida
e outros, 1981; figs. XXV-XXVI), e no castro de Sanfins durante o S. I d.C. (Coelho e Centeno, 1980; figs.
VI-VII). Tamén no castro de Vigo se encontran estas
cerámicas nun ambente romanizado (Hidalgo, 1985;
figs. VI-VII), sen especificar o contexto estratigráfico concreto.

(19) Inclúese somente a cerámica do castro de Sta. Trega procedente de antigas ecavacións, e que se conserva no Museu
monográfico do xacimento.

Todos estes datos veñen a reforzar, sen dúvida,
a cronoloxia proposta para o castro da Forca e, sobre todo, o momento do seu abandono.
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IV.2.MATERIAIS METALICOS

A única fíbula de bronce recuperada nesta campaña de excavacións na Forca é unha fíbula de tipo
«long() travesaño sen espira» (n.° 716), que ultimamente sistematizou Fariña Busto (1979). Tanto a fíbula en si mesma, como o tipo de remate do apéndice caudal, posuen abundantísimos paralelos no
N.O. peninsular. E un tipo de fíbula orixinária da cultura castrexa, sendo datada por Fariña (1979; 48-49)
entre os séculos III e I a.C., coa posibilidade de terse creado no S. IV a.C. Esta cronoloxia proposta encaixa perfeitamente co exemplar da Forca, pois amda que o nivel onde apareceu non é posível datalo
con precisión, a duración temporal do povoado —
entre os séculos IV e II a. corresponde a ese
marco. Pero. , a vida das fíbulas de longo travesaño
longa, como o revela o achado dun exemplar deste tipo no «castro» tardorromano de Viladonga (Arias
Vilas, 1983; lám. 3).

O ämeto xeogräfico das fíbulas de longo travesaño ä o Noroeste, pero, como en tantos outros elementos arqueolóxicos se pon de manifesto, é doado atopar restos própios da cultura castrexa no centro de Portugal. Nese contexto de relacións comerciais ou influxos culturais é como se deve interpretar o achado dunha fíbula de longo travesaño no
castro de Praganaa (Cadaval) (Ponte, 1982; 216).
Apareceron, tamén, outras duas pezas de bronce de función indeterminada. O n.° 140 quizais se
trate dun remate dalgun obxeto, ou da cabeza dun
alfinete. Respeito ao n.° 162, pouco cabe dicer, dado que se encontra en moi mal estado de
conservación.
En ferro, somente se localizou un fragmento informe completamente oxidado (n.° 143).

IV.3.RESTOS DE FUNDICION

No ángulo oriental da cuadrícula 0-13, por fora
da construción A (Fig. 6), localizáronse abundantes
restos de fundición (moldes cerámicos, crisois e escórias) que incitan a pensar na existéncia dun taller de fundición nese lugar, na zona colindante non
excavada na presente campaña. Nesa esquina foron atopados restos moi fragmentados de crisois cerámicos (n.° 163 e 331) e de moldes de fundición cerámicos (n.° 144 e 330). Un destes (n.° 330), a pesar
das suas reducidas dimensións, pode ser recoñecido como un molde de sítulas de bronce, grácias
á sua decoración xeométrica tan abundante no Noroeste e en áreas culturais próximas (Carballo Arceo, 1983; fig. 1). Para estas sítulas con decoración
xeométrica, própias da cultura castrexa, propúxose
unha cronoloxia provisional entre os séculos II a.C.
e II d.C. (Carballo Arceo, 1983; 27), pero, tera que ser
retrasada —quizais até o século III en virtude
da datación que arroxa o castro da Forca.

No interior da construción A (Fig. 6) foron tamén
localizados un pequeno fragmento de molde cerámico de fundición (n.° 217), de características semellantes aos anteriores, e un fragmento cerámico con
restos de fundición aderidos (n.° 218).
Dentro, tamén, do Sector C, pero nun nivel superficial, foron localizados dous fragmentos de crisois (n.° 90 e 102) e un molde de fundición en pedra
(n» 137). Un dos fragmentos de crisol (Fig. 25, n.°
102) presenta unha forma e dimensións moi semeIlantes a exemplares aparecidos noutros castros. O
fragmento de molde de fundición pétreo (Fig. 51 n.°
137) é igual a outro localizado no castro de Sta. Trega, e que quizais estivese destinado a fabricar láminas de metal.
IV.4.MATERIAIS PETREOS
IV.4.1. Pedras de muifio
Na presente campaña atopáronse abundantes
restos de muiños de mao. Oito deles (n.° 133, 134,
158, 159, 376, 472, 491 e 669) corresponden a fragmentos de maos de muiño plano, dos que o único
que se pode dicer é que tehen unha sección semicircular. Tan abundantes ou máis son os restos de
muifios circulares de mao, con sete moas (n.° 132,
160, 373 a 375, 395 e 396), tres pés (n.° 161, 372 e 670)
e un fragmento inclasificável (n.° 200). Tanto uns tipos como outros estan realizados en granito de grao
fino ou médio de duas micas, moi abundante na zona, e que constitue o substrato rochoso do própio
xacimento, polo que se pode afirmar que son de fabricación local.
Excepto duas moas de muiño plano (n.° 491 e
669) e un pé de muiño circular (n.° 670), todos os restos de muiño foron localizados no exterior das construcións, o que non deixa de chamar a atención, a
pesar de que proceden, a veces, de niveis de derrumbe. O feito de que duas pedras de muiño circular (n.°
160 e 161) e outras duas de muiño plano (n.° 158 e
159) fosen descobertas na zona exterior da cuadricula 0-13 do Sector C, á beira dos restos de fundición antes citados, pode levar a pensar que foron
empregados nalgunha das operacións do taller de
fundición.
As moas presentan unha mesma tipo loxia, con
duas cavidades laterais e un entalle na cara superior, nos que serian introducidos elementos de madeira para Ile dar o movimento xiratório á peza, de
maneira semellante á proposta por Correia (1978;
lám. I n.° 7). Poderian encuadrarse entre os tipos G1
e G3 de Con imbriga (Correia, 1978; 127-128).
Os pés n.° 372 e 670 presentan un tipo semellante ao D3 de Con imbriga (Correia, 1978; 130). A cara
inferior aparece irregularmente lavrada ou cunha superficie cóncava, para facilitar a inmovilidade da peza e a fixación ao terreno. Con esta finalidade, no
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exemplar n.° 161 (Fig. 53) aparece un corpo inferior
irregularmente lavrado, tal e como se pode apreciar
noutros pés de características semellantes dos castros de Sta. Trega e Troña (Hidalgo, 1985; Fig. XL).
Respeito á cronoloxia dos muiños circulares, hai
que dicer que moi provavelmente na primeira metade do S. IV a.C. xa estan en uso no castro da Forca,
como se desprende do feito de que un fragmento
de moa circular fose reaproveitado nos muros da
construción F do nivel máis antigo do Sector C. Cronoloxia concordante coa opinión expresada por
outros autores (Maya e Blas, 1973; 719-721. Fariña
e outros, 1983; 123) para a introdución dos muiños
circulares no Noroeste. Hai que discrepar, por tanto, coa opinión expresada ultimamente por certos
autores (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse, 1985;
314-315), que tratan de atribuir aos romanos a introdución do muiño xiratório no Noroeste; a sua falta
nalguns castros do S. I a.C., como a Corona de Corporales (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse, 1985)
pode ser devida a diferentes factores: uso específico deste tipo de muiños en labores non representadas na superficie excavada, problema de conservadurismo ou atraso local, povoado de características
funcionais diferentes á maioria dos seus contemporáneos, ou mesmo á casualidade.
IV.4.2. Afiadeiras e alisadoras
Existen duas pedras (n.° 135 e 169 bis) que poden ser calificadas, sen dúvida, de afiadeiras. Unha
delas (Fig. 51, n.° 135) presenta unha forma prismática con sinais de uso. Ambas pezas estan realizadas en xisto, rocha existente nas proximidades do

xacimento.
Máis numerosos son os restos de alisadores (n.°
122 a 126, 296, 297, 371, 398 a 400, 473, 665 e 668),
que foron realizados en granito de duas micas, en
xisto, ou con seixos rolados de cuarcita, todos eles
existentes nas proximidades do xacimento, ou nun
rádio inferior a un quilómetro.
IV.4.3. Machado de pedra pulida

Foi localizado un único machadiño de pedra pulida de sección plano-ovalada (Fig. 51, n.° 131), tipoloxicamente comparável cos dunha fase avanzada
da cultura megalítica (Vázquez Varela, 1979; 14. Fabregas, 1984; 137). Estes achados son moi frecuentes nos castros en todas as suas fases. En niveis
do S. I d.C. foron atopados nos castros de Corporales (Sánchez-Palencia e Fernández-Posse, 1985; 212)
e Monte Mozinho (Soeiro, 1984; fig. LIX). En Sto. Esteväo da Facha (Ferreira de Almeida e outros, 1981;
fig. XXXVII) foi localizado un machado hun horizonte dos sécu los VI ou V a.C. Nun castro do Bronce
Final/princípios da Edade do Ferro, como o Neixón
Pequeno (López Cuevillas e Bouza Brey, 1926; 33),
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tamén foi descoberto un machado de pedra pulida.
Pódese afirmar, por tanto, que en todo o desenvolvimento histórico da cultura castrexa, este tipo de
úteis aparece integrado como un elemento máis.
Tense discutido o carácter do achado de tales
instrumentos nos castros, apuntándose a idea de
ser considerados obxetos votivos polos castrexos
(Blas e Maya, 1974; 216). Pero, caberia a posibilidade --certamente moi alta— de que os machados fosen empregados cun fin práctico, exclusivamente.
Este suposto viria avalado polos numerosos ach ados que se producen continuamente en cast ros do
Noroeste (20), e a veces, con vários exemplares nun
mesmo povoado (seis, no Monte Mozinho). Por outra
parte, e ainda que en certo sentido se trate dun
exemplo un tanto diferente, hai que recordar a continuidade no mundo castrexo de úteis e técnicas de
épocas anteriores, como os seixos tallados de cuarcita, tan representados na Forca.
IV.4.4. Placas de pedra cun buraco de perforación
Seis fragmentos de placas irregulares de pedra
cun buraco de perforación (n.° 129, 130, 177, 199, 295
e 370) foron atopados maioritariamente no Sector
C. Todas elas estas realizadas en xisto —material
existente nas proximidades do xacimento--, porque
dada a natureza do obxeto resulta máis adecuada
para ser perforada e lavrada rapidamente. As pezas
que se encontran completas alcanzan un peso elevado (entre 4 e 8 Kg.).

Alguns autores cren que poderian desempeñar
a misión de sostén dos teitos de materiais vexetais
das construcións (Domergue e Sillieres, 1977; 164.
Sánchez-Palencia e Fernández-Posse, 1985). Do lugar que ocupavan as pezas descobertas na Forca,
nada se pode aportar a ese tema.

IV.4.5. Amarradoiros de pedra

Duas pedras (n.° 197 e 198) presentan unha forma de codo, cunha parte lavrada máis irregularmente para ser introducidos nos muros das construcións. Son clasificados, xeralmente, como amarradoiros de gando. Amarrodoiros desta forma aparecen frecuentemente en castros do N.O., como, por
exemplo, Sta. Trega, Castromao (García Rollan, 1971;
Fig. 48) e Troña (Hidalgo, 1985; lám. XL).
Estan realizadas, como o grupo anterior, en xisto, material máis adecuado para as características
esixidas a estas pezas.

(20) Aos citados por Fäbregas (1981) e aos mencionados máis
arriba, hai que agregar os atopados nos castros de Vigo, Sta.
Trega, Recarea (Mazaricos), Guimarei (A Estrada), Castromao, Peneda do Viso, Troña, Castelo de Matos (Baiäo), Baiöes, etc.

IV.4.6. Plaquifias

de pedra con dous buracos

Moi abundantes son un tipo de plaquiñas de pedra de forma ovalada ou subrectangular con dous
buracos de perforación (Fig. 52 e Lám. XXXVII), das
que se atoparon 18 pezas (n.° 29, 219 bis, 361 a 369,
434, 475 a 477 e 671 a 673) en diferentes capas e sectores. Estan realizadas en xisto, rocha máis axeitada que o granito para un traballo rápido que non esixe un acabado fino.
Posuen un peso e unhas dimensións bastante
homoxéneas. Oscilan entre 6'0 e 8'8 cm. de longo,
e 3'7 e 55 cm. de ancho. Respeito ao peso, todos
os exemplares se encontran comprendidos entre 43
e 75 gr., excepto unha peza que chega aos 93 gr. Do
castro de Sta. Trega proceden 7 pezas iguais, con
pesos e dimensións semellantes.
Descoriécese o uso de tales obxetos, ainda que
cabe a posibilidade de que fosen empregrados como pesas de tear, a pesar do seu reducido peso; hipótese reforzada polo feito de non se ter atopado
no castro da Forca nengunha peza claramente identificável con tal fin. Igual función poderla atribuirse aos seixos tallados con duas escotaduras laterais; ainda que neste caso, presentan unha major
variación de pesos (entre 20 e 150 gr.). A posición
estratigráfica e zonal nada resolve ao respeito.
IV.4.7. Relevos pétreos

Correspondentes a un momento avanzado do povoado, localizáronse tres fragmentos de relevos pétreos, decorados cun toro liso (n.° 136), un cordón
sogueado (Lám. XXXVII, n.° 674), e un motivo curvo
non identificado (Lám. XXXVII, n.° 202). Estas lavras
son frecuentes nos povoados da área meridional da
cultura castrexa; pero, a importáncia dos restos da
Forca radica na sua cronoloxia, en todo caso anterior a fins do S. II a.C.
Foron realizadas en granito de grao fino de duas
micas; material existente no própio xacimento e nas
suas inmediacións, que resulta apropiado para un
traballo cuidado. E mol expresivo a este respeito, a
elección de granito ou xisto segun a finalidade a que
estivese destinada a peza. Asi ternos, que para obxetos de fabricación complexa e/ou de significado
social alto, emprégase o granito, mentras que para
elementos de fabricación simple e de importáncia
reducida, escóllese o xisto pola sua maior rapidez
de lavra.

IV.4.8. Outros
Por toda a superficie excavada apareceron numerosísimos seixos rolados de diferentes tonalidades, e de diámetros xeralmente inferiores a 5 cm.
Descoñécese o uso a que foron destinados; pero,

do que non cabe dúvida é que foron levados ao xacimento dende o litoral próximo, para algun fin en
concreto. Alguns deles, sobre todo os de maiores
dimensións, presentan sinais de lume, o que puidera dar algunha luz sobre a cuestión.

Apareceron tamén, dous fragmentos de pias de
granito (n.° 201 e 397) que puideran ser bebedoiros
de gando menor (Lám. XXXVIII).
Por último, duas placas de granito cunha pequena cavidade central (n.° 435 e 667) provavelmente poden considerarse soportes de poste (Lám. XXXVIII).

IV.5. A INDUSTRIA LITICA TALLADA

Por Xoan A. Cano Pan
Dentro do repertório ergolóxico da cultura castrexa, o apartado relativo aos úteis de pedra está
moi pouco estudado, e dentro deste, o que se refire
á pedra tallada é practicamente descoñec ido, xa que
só existen algunhas referencias dispersas sobre este tipo de artefactos. Estas limitanse a un só xacimento: o castro de Sta. Trega.
Este castro está situado no mesmo monte que
o da Forca, ainda que a maior altitude. Nel recolleronse, desde as primeiras campañas de excavación,
seixos tallados.
Até o momento son os dous únicos castros que
diron colecións líticas de certa envergadura, e a isto hai que agregar a proximidade que teñen coa franxa litoral onde se recolleron materiais líticos en
superficie.
Estas pezas castrexas desde o seu descobrimento relacionáronse co conxunto industrial costeiro
que se denominava Camposanquiense. Alguns autores corno Fernández Costas (1929), Mergelina (1939)
e Fernández Rodríguez (1955), falan da existencia de
indústrias líticas talladas no castro de Sta. Trega,
e os dous últimos chegan a defender que as indústrias costeiras teñen a sua orixe no mundo castrexo.
No sentido oposto, outro autor (Váquez Varela,
1980), fai unha comparación entre as indústrias da
costa e todas as outras coas que se viña relacionando, e entre elas, coa castrexa. Neste artigo vense as claras diferencias que separan aos dous
grupos.
Desde a publicación deste derradeiro traballo,
no hai nengun outro dato novo, e o problema permanece estancado fundamentalmente por duas razóns: 1) A inexistencia dun xacimento in situ no que
se atoparan indústrias liticas costeiras, que nos permitira aclarar a natureza cultural dos artefactos: 2)
a falta de estudos serios sobre as indústrias liticas
talladas dos castros próximos á costa citada.

Neste capítulo analízanse as indústrias procedentes da excavación levada a cabo en 1984 no castro da Forca. Nesa campaña recolléronse 136 obxe121

tos, entre úteis e fragmentos líticos, que se distribuen da seguinte forma:

1.
2.

Uteis nucleares
Lascas

3.
4.
5.

Fragmentos de lascas
Esquirlas
Seudolascas

43
57
5
2
1

6.
7.

Fragmentos de seixos tallados
Seixos con fracturas ortogonais
Fragmentos
Vários

5
7
12
4

8'82%
294%

136

99'96%

8.
9.

Total

3161%
4191%
3'67%
147%
073%
3'67%
5'14°/0

Por úteis nucleares enténdese as pezas que teñen por soporte un seixo rolado, no que a transformación pode estar evolucionada en maior ou menor medida.
Dentro do apartado das lascas englóvanse tanto as que foron transformadas mediante retoques,
como as que só teñen sinais de uso, e mesmo aquelas que non presentan nengun tipo de acondicionamento ou variación posterior á sua extración.
Os fragmentos de lascas son as que por causa
de distintas fracturas non conservan nen o talón nen
o bulbo.
As esquirlas son refugallos de talla de reducidas dimensións nos que non se aprécian nen o bulbo nen o talón.

anterior e que estavan rodados. Posivelmente colleron istos na mesma praia, na que en períodos anteriores se tallavan instrumentos líticos.
No apartado de vários hai unha peza (n.° 482 bis)
que presumivelmente foi tallada, pero está moi alterada devido á acción da erosión que a rodou
intensivamente.

Uteis nucleares
Neste xacimento o fin da cadea técnica era a obtención de úteis nucleares, polo tanto, sera sobre
istos nos que se tratará de forma máis extensa. Para
o seu estudo descomporase cada peza nunha séne de atributos, tanto técnicos como morfolóxicos,
que analizaremos isoladamente. Dentro deste apartado inclúese a práctica total idade do repertório ergolóxico deste castro.
Os tipo que se introducen dentro do mesmo son
os seguintes:

27
C.T.B.

Protodiscos
Pesas
Núcleos

Os seixos con fracturas ortogonais son pezas
nas que hai unha ou várias fracturas dese tipo, pero sempre que non se Ile extrairan lascas. As causas destas fracturas poden ser tanto naturais como artificiais.
Consideramos fragmentos a todos aqueles anacos de matéria prima que non foron tallados, e que
se deven tanto a factores mecánicos como térmicos.
Por último, no apartado de vários, inclúense pezas que ou ben son atípicas e non entran dentro de
nengun dos apartados anteriores, ou son duvidosas,
como sucede nos n.° 117, 305, 382 bis e 482 bis.
A totalidade da indústria lítica tallada no castro da Forca ten como soporte cuarcitas, que se presentan baixo a forma de seixos rolados. lstos, proveñen da franxa litoral próxima ao castro, onde amda hoxe aparecen en abundáncia.
O estado de conservación das pezas, en xeral,
bon; non obstante, algunhas delas realizáronse sobre outros artefactos pertenecentes a unha cultura
122

o

Percutores
Total

Seudolascas son aquelas que se desprenden seguindo planos de microxistosidade.
Os fragmentos de seixo tallado son os que por
fracturas intencionais ou accidentais non teñen
nengunha forma determinada.

1

2
2
10
1

43

O soporte
O exame das diferentes clases de soporte mostra que as formas dos úteis son dependentes da
morfoloxia con que se encontra a matéria prima
existente no lugar. Nese caso, como xa dixemos, trátase de seixos rolados polo que o repertório das formas ira das máis ou menos circulares ou ovaladas,
naquelas que foron escasamente talladas, até as
formas máis diversas nas que a alteración do soporte orixinal polo proceso de talla sexa amplo.
Para o seu estudo hai que ter en conta tres factores: 1) forma xeral do soporte, 2) forma da sección,
e 3) forma do borde tallado.
1) Forma

xeral

do soporte:

Sera a vista da cara A, que é a que ten unha
maior superficie tallada.
Establécese un repertório de formas no que se
aislan 10 tipos; neles non se tera en conta o borde
tallado, salvo naqueles casos nos que ese borde é
imprescindível para a comprensión da forma.

Formas:
1

2

3

115, 203. 384. 478 e 721

5

As número 1 e 2 corresponden a seixos nos que
o borde tallado é perpendicular ao eixo morfolóxico da peza.

Para a forma 3, poderiase pensar que se deve a
pezas nas que o fio é paralelo ao eixo morfolóxico,
pero, salvo nun caso, esta non é a causa, senon que
hai que atribuila á amplitude do proceso de desbas116. 121, 206. 303 e 518
5
tado. Corresponde, por tanto, a pezas nas que se extraiu unha grande cantidade de masa do seixo orixinal, ben co fin de obter directamente un tipo asi,
ou o que parece máis lóxico, á vista da grande cantidade de lascas de reavivado que se atoparon, é o
l118, 120. 386. 438. 517, 520, 554. 697.
producto final que queda despois dos continuos reavivados do útil.
14
703. 706. 707. 712. 717 e 720
A n.° 5 representa a un seixo tallado doble alterno e a unha peza que ten dous procesos de talla discrónica, un en cada extremo.

4

5

42. 389 e 705

702 e 719

3

2

As n.° 6, 7 e 8, son as pesas, e nelas a modificación da forma orixinal céntrase nas caras laterais.
A n.° 9 é o que nós denominamos protodisco.
Neste caso é imprescindível ter en conta o borde taliado, xa que só queda unha pequena franxa da superfície orixinal no seu perímetro.
A n.° 10 pertenece a unha peza que no seu lado
dereito ten unha fractura de tipo ortogonal paralela
ao eixo.

6

7

67. 209. 387. 482. 485, 486 e 714

209 e 723

7

2

Como xa se dixo, a situación e a amplitude da
talla modifican en maior ou menor medida os tipos.
No caso da forma xeral, esta alteración é:
— Pouco afectadas pola talla

11

— Moi afectadas pola talla

31

Total

42

2) Forma da sección:
8

9

178

444 e 718

1

Establécese un cadro semellante ao anterior:

447

Total

1

121, 203, 438bis, 478, 520. 697,
707. 719 e 721

9

116. 206. 303. 389. 518 e 712

6

705

1

2

2
10

118

1

42

As formas que mellor estan representadas son
a 1, 2, 3 e 6.

3

123

5

115, 703, 706 e 720

4

- Seccións moi afectadas pola talla

CDI

Total

6 CD 384, 517, 554 e 702

4

7

120 e 386

2

8

42 e 718

2

15
42

Do total, a metade corresponde a seccións non
alteradas pola talla, polo que a sua forma deriva da
que tiña orixinalmente o soporte, sendo por tanto,
ovaladas ou elípticas (tipos 1, 2, 3, 4 e 5).
As seccións 6 e 7 estan modificadas pola talla,
pero non excesivamente. No resto, a transformación
é máis importante. As pesas son o tipo máis representado dese grupo (n.° 11, 12, 13 e 14).
Respeito á relación entre a forma e a sección,
as formas 1, 2 e 3, correspondese coas seccións 1,
2, 3, e 4. A forma 9 e a sección 8 son da mesma peza. As formas e seccións das pesas relacionanse
e teñen na sua maioria a forma 6 e a sección 11.
3) Forma do borde tallado:

9

717

1

10

444

1

11

67, 387, 392, 485 e 714

5

O repertório está composto por 32 artefactos e
non por 42, como sucedia coas formas xerais e das
seccións; a razón estriba en que para as pesas, a
talla non se encamiña a lograr un borde cunha arista viva, senon que se crean un has muescas para facilitar a suxeción desas pezas. Esta falta de fio motiva a sua eliminación neste apartado.
As distintas variantes dependen da lonxitude do
borde e estan en función das direcións que se utilizaron na obtención do artefacto.

i
482 e 723

12

116, 118, 206, 478, 517, 518, 520, 554,
697, 702, 712, 719 e 721
13

2

2
13

209

1

3

U 178 e 486

14

15

7

-

447

Seccións non afectadas pola talla
Seccións pouco afectadas pola talla

124

1

C---- 386

1

2

4

Total

-

384
(--

444 e 718

2

438

1

121, 203, 303, 389 e 705

5

1

42

5

n______/

21
6

6

7

42, 706 e 717

3

8

120

1

Da visión da táboa despréndese o claro predominio dos fios convexos (1, 2 e 3) seguido polos tipos lixeiramente apuntados (6) e dos apuntados (7).
Os cóncavos (5) só teñen un representante, mentras
que os compostos son seis (8, 9, 10 e 11).
As dimensións

9

703 e 720

10

Representanse por médio de diagramas de barras, cada medida figura isoladamente, e exprésase en milímetros.

2

115 e 707

2

Lonxitude

907 mm.

Anchura
Espesor

999 mm.
43,0 mm.

Se ten en conta que a media das anchuras é
lonxitudes, poderíase pensar que
se tallava de forma preferencial un dos lados paralelos ao eixo morfolóxico do seixo, o que xustificana segun a orientación que se utiliza, a maior dimenmajor que a das

1

447

11

Total

32

L

II

I
5

15

25

35 45 55

65

75 85 95

tI IiIt 1

II.

105 115 125 135

A 10 —
5—
1

1

10

Figura 62: Dimensións.
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1) Perímetro do borde tallado (Fig.
150-

64):

Se se compara a relación que existe entre o perímetro tallado e o non tallado vese que a porcentaxe desta varia desde un 20-25% até o 85-90%, cunha
concentración entre o 30-35% e o 45-50%.

140130-.
120110-
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100-
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80-

O índice médio sitúase no 457%. Esta média pódese considerar comun neste tipo de indústria sobre seixos, nas que o fin primordial é a obtención
dun fio somero.
Os valores maiores corresponden aos protodiscos e ao seixo tallado doble.
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Figura 63: Correlación entre a lonxitude e a anchura dos

distintos tipos.
20 30 40 50 60

Sión das anchuras. Pero a razón é outra e se encontra en causas semellantes ás explicadas para xustificar a forma xeral do soporte n.° 3.
As oscilacións das dimensións son para as Ionxitudes de 48 a 135 m.m., pero na maioria das pezas concéntranse entre os 80 e 115 m.m.. Nas anchuras é de 27 a 138 m.m., cunha concentración entre 90 e 120 m.m. Para os espesores, os valores van
de 18 a 66 m.m., e a concentración está entre 38 e

I
80 90 100%

Figura 64: Relación da superficie tallada e a non tallada.

2) 0 número de extracións (Fig. 65):
Representase mediante un histograma, no que

só se indican as pezas unifaciais.
15 -1

60 m.m.
Na gráfica de correlación entre a lonxitude e a
anchura dos diferentes tipos (Fig. 63) apréciase que
salvo nas pesas, que forman un conxunto de puntos individualizado, o resto estan diseminadas.

10

Se se calcula o coeficiente de correlación das
pesas, vese que ésta é moi significativa.
rxy=

lxy-Exly/N

= 0.9017 significativo P = 0.01

SQr>x2-(ze/Nliz.y2-(1y)2/N]

O borde tallado
Examinar unha peza lítica require unha minuciosa lectura de todos os xestos técnicos que nos conduzan á comprensión da cadea operatória utilizada polo home para transformar a materia prima nun
artefacto.
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10

Figura 65: Número de extracións.

15

A grandes rasgos pódese considerar que hai
dous grupos, un entre 2 e 8 extracións e o outro que
engloba aos úteis que teñen entre 10 e 17, cunha
concentración entre 5 e 8 para o primeiro grupo, e
entre 10 e 13 para o segundo.
Os dous conxuntos son semellantes en canto ao
número de artefactos, se ben o primeiro ten unha
peza máis que o segundo.
As causas do elevado número de extracións no
segundo grupo xa se espuxeron ao falar da forma
xeral do soporte. Corresponde a pezas que na sua
maioria teñen maior anchura que lonxitude. Esta hipótese confirmase co feito de que do grupo de 60
lascas, 22 son lascas de reavivado, o que implica
que unha vez que o borde tallado estava gastado,
retocavan a peza para devolverlle ao útil a sua funcionalidade. Esta acción repetida é a que levaria á
pérdida dunha cantidade de masa considerävel nas
pezas ás que nos referimos, e o que se ve reflexado
tanto na morfoloxia do útil como no número de negativos que este presenta.
A média das extracións é de 896.
Para as pezas bifaciais e dobles, dado a sua reducida representación, non cremos conveniente representar o número de levantamentos.

3) Angulos do borde tallado:
Exprésanse tres valores, que corresponden aos
dous extremos e ao centro do borde tallado. Represéntanse, ao igual que fixemos co número de extracións e coa porcentaxe do perímetro tallado, por médio de histogramas (Fig. 66).
As medidas dos ángulos A, que corresponden

ao extremo dereito do borde tallado, varian entre 55°
e 110°, concentrándose máis da metade dos valores entre 75° e 85°. Para A2 , que é o ángulo central,
oscilan entre 50° e 115°, e a concentración de máis
da metade dos valores das pezas está entre 60° e
70°. En A3 , ángulo do extremo esquerdo, hai unha
variación de 55° a 100°, concentrándose os 2/3 entre 70° e 80°.
Os índices médios para os tres ángulos son:
A,

A2
A3

74'48°
7541°
7551°

A diferéncia entre os valores dos tres ángulos,
como podemos ver, non é moi significativa.

4) A arista saxital:

Na vista frontal do fio que se obten, ben pola
unión da superficie tallada e cortical, nos seixos tallados unifaciais, ben pola unión de duas superficies talladas, no caso dos seixos tallados bifaciais.

A arista

clasificámola segun a sua forma:
Recta
Curva
Sinuosa
Quebrada
Mixta
Non determinada

Total

1
9
14
3
5
32

Hai un claro predominio das curvas e das sinuosas, mentras que as rectas e as quebradas estan
moi pouco representadas.
A escasez de aristas rectas é lóxica, se ternos
en conta que éstas son difíciles de obter cun soporte corno o que se utiliza neste caso (seixos rolados),
que favorece os fios curvos.
No caso dos quebrados, o seu escaso número
está en relación coa reducida preséncia, neste conxunto industrial, de seixos tallados bifaciais, xa que,
cando este tipo se realiza cun percutor duro provoca isos fios zigzageantes devidos á delimitación dos
contrabulbos das duas caras.
Por tanto, é lóxica a maioria de aristas curvas e
sinuosas, xa que o tipo que predomina é o seixo tallado unifacial. O elevado número de sinuosas está
en relación coas lascas de pequeno tamaño que se
desprenderon dos seixos tallados unifaciais devido
á utilización dos mesmos.

Os retoques e as sinals de uso
Entre os negativos das extracións que se poden
apreciar nos seixos tallados, hai alguns que nos poden plantear a dúvida de que se trata de verdadeiras extracións que se realizaron para configurar o
borde cortante ou se, polo contrário, son retoques
feitos co fin de reavivar eses bordes ou para regu-

larizalos.
Do total de lascas recollidas, existe un grupo numeroso, composto por 22 elementos, que son lascas de reavivado. Estas lascas caracterizan se polo
feito de que algunha das aristas que delimitan o talón na sua cara dorsal está gastada, mentras que
o resto non o está. Esta arista gastada formava parte do borde do útil antes de que se extraera a lasca
de reavivado.
As di mensións destas lascas oscilan entre 70x
103x31 e 33x 21 x9, o que nos fai moito máis difícil, senon imposível, poder diferenciar os retoques,
que teoricamente polo menos tehen unhas dimensións reducidas das lascas. Este feito é de suma importáncia, e del ocuparémonos máis adiante.
A pesar desta dificultade, se examinamos a superficie dos bordes tallados dalguns seixos, vemos
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Figura 66: Angulos do borde tallado.
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que mooitos deles teñen unha série de negativos de
pequeenas dimensións, que recorren practicamente
todo o perímetro do fio. Estas lascas que se extraeron, deixando a un lado de cal das duas modalidades que antes expuxemos, está claro que se fixeron
para regularizar o borde do artefacto.

Hai incluso unha peza (n.° 518) que ten no seu fio
duas pequenas muescas, que tecnicamente se realizaron cun percutor indirecto, a éste é mai posivel
que fose metálico.
No que se refire aos estigmas deixados pola utilización dos artefactos, documéntanse na practica
totalidade dos cantos tallados. Consisten nun desgaste do fio que fai que éste adquira unha apariéncia roma. Tamén se pode constatar pola preséncia
de negativos de pequenos desconchados que non
teñen nada que ver coa talla, senon máis ben co uso
do artefacto.
En canto á funcionalidade que tiñan istos elementos dentro da cultura material do castro da Forca, referirémonos a ela máis adiante.

Os tipos nucleares
Agrúpanse por tipos para facilitar o seu estudo,
asi como para poder comparalos con outros repertórios industriais, tanto pertenecentes a xacimentos semellantes cronolóxica e culturalmente, como
con outros que non teñen nengun tipo de semellanza nen cultural nen cronolóxica.
Para elaborar estes tipos hai que subordinar os
atributos xenéricos que posuen todos os obxetos
ticos a aqueles que individualizan as pezas en subgrupos dentro deste conxunto xeral.
Unha vez establecidos estes subgrupos (tipos),
fixanse unha série de variantes, para o que se tera
en conta outra clase de atributos que antes non foran considerados. Esta ordenación dos atributos
provoca unha xerarquización dos artefactos desde
o tipo xenérico ao especifico. Para o castro da Forca distinguense, de forma provisional, sete tipos:
seixos tallados unifaciais, seixos tallados bifaciais,
seixos tallados dobles, protodiscos, pesas, núcleos
e percutores.

Seixos tallados unifaciais (Fig. 67, 1):
E o máis representado numericamente do conxunto, 27 dun total de 43. Son seixos nos que se obtivo unha arista cortante por médio da extración dalgunhas lascas percutindo nunha única direción, e
os negativos recórtanse en só unha das caras. Por
tanto, o fio ven dado pola unión da superficie talla1)

As variantes que aparecen na Forca dividense,
en primeiro lugar, segun a posición que ocupa o borde tallado. Hai catro posicións posiveis:
Transversal
Lateral

24
1

Composta

1
1

Total

1

Oblicua

Estas posicións definense en relación ao eixo
morfolóxico do seixo. O seixo tallado composto
a peza n.° 386, e nesta, o borde tallado ocupa máis
dunha posición.
Hai un claro dominio dos transversais sobre o
resto, 24 de 27.
En segundo lugar, teremos en conta a forma do
borde tallado:
Convexo
Cóncavo
Recto

Composta
Apuntado
Total

15
1
7
4
27

O convexo é o máis numeroso.

2) Seixos tallados bifaciais (Fig. 67, 2):
Como o seu própio nome indica, o borde tallado foi obtido pala extración de lascas nas duas caras, devido a sto, o fio ven dado pala unión de duas
superficies talladas. Desta clase de útil atopouse
un só exemplar (n.° 697), o que nos indica o marxinal que é dentro deste conxunto industrial.
As variantes a que poderian estar suxeitos, dependerian dos mesmos factores que o anterior.

3) Seixos tallados dobles (Fig. 67, 3):
Denominanse asi aquelas pezas que teñen duas
zonas talladas formando fios en distintas partes do
seixo, e sempre que éstas non converxan entre si
(Fig. 67, 3A).
Se as lascas que orixinan eses bordes tallados
se extraeron na mesma cara, chamaranse simplemente seixos tallados dobles. Para aqueles que teñen a superficie tallada en distintas caras, engadiráselle o calificativo de alternos (Fig. 67, 38).

Hai duas pezas (n.° 702 e 717), e corresponden
á variante alterna.

da e a cortica!.

4) Protodiscos (Fig. 67, 4):

Nalguns cascs existen pequenos desprendimentos na cara inferior, pero, estes son o resultado da

Para definilos hai que matizar qué se entende
por un disco. Para nós é unha peza cun contorno que
se aproxima á forma xeométrica da que toma o no-

utilización do artefacto.
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Figura 67: Tipos de úteis nucleares.
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7

me, e na que todo o seu perímetro está tallado por
estracións centrípetas.
Se ternos en conta esta definición, está claro
que un protodisco é unha peza que non reune por
completo algunha desas características.
No caso do n.° 718, tratase dun artefacto que ten
as extracións situadas de forma centrípeta, pero estas non ocupan todo o seu perímetro, xa que deixan
unha pequena franxa cortical; a isto hai que agregar que a delineación da sua forma alónxase bastante da forma que teoricamente se supón para un

• Con forma xeral 6 e con sección 12, ten as extracións orientadas en dirección á mesma cara (Fig.
67, 5A).
• A forma xeral é semellante á anterior, a sección corresponde á n.° 11, as extracións sitúanse de
maneira alterna (Fig. 67, 5B).
• Responde á forma 7 e á sección 13, e dévese
a unha talla bifacial que ocupa totalmente as caras
laterais da peza (Fig. 67, 5 0).

disco.

toda masa de matéria prima da que se extraeron lascas, que posteriormente e mediante un acondicionamento ou sen el, se empregaron. Esta clase
de pezas non poden ter nengunha arista con sinais
de ter sido usadas; se as presenta, deixaria de ser
un núcleo para transformarse nun útil.

O n.° 444 ten unha forma bastante regular, e
aproximase á forma xeométrica antes expresada,
pero, ao igual que a peza anterior, mantén esa pequena franxa cortical no seu perímetro.

5) Pesas (Fig. 67, 5):
Até hai moi pouco tempo, a estes úteis viñaseIles corlecendo baixo a denominación de poutadas
ou pesos de rede. Nós, como xa dixemos, estamos
en desacordo con estes términos, xa que ademáis
de ser imprecisos, como é o caso de poutada (Cano
Pan, 1987), aparecen nalguns castros que se situan
lonxe da costa ou de cursos de auga importantes,
e en xacimentos cunha altura bastante importante
respeito a esas augas. Este feito fai que nos resulte difícil crer que os habitantes deses lugares percorreran esas distancias cargando coas redes.
Si se pode manter o termino de pesas, xa que
a sua morfoloxia parece indicar que ésta seria a sua
funcionalidade. Como hipótese é moito máis lóxico pensar que se trate de pesas de telar. Para comprovar esta hipótese seria preciso que en futuras excavacións se localizaran de forma tridimensional,
para poder relacionalas dentro dun contexto claro
co resto do repertório industrial.
Se ternos en conta o punto de vista técnico, poderian encuadrarse dentro dos seixos tallados dobles, xa que teñen, ao igual que istos, duas zonas
talladas que non converxen entre si; pero, se se consideran unha série de atributos referidos á mesma
técnica e, sobre todo, á morfoloxia, é posível isolalas corno un tipo individualizado.
A diferéncia fundamental co outro tipo radica en
que neste, a finalidade non é a creación dun fio, senon a obtención dunhas escotaduras que permitan
a sua suxeición.
O soporte destas pezas son seixos rolados de
reducidas dimensións, que, como vemos na gráfica de correlación entre a lonxitude e a anchura, é
o único tipo que manten certa asociación entre as
duas dimensións (Fig. 2).
Dentro do tipo xeral de pesas, tanto desde o punto de vista morfolóxico, como desde o técnico, hai
tres variantes fundamentais:

6) Núcleos (Fig. 67, 6):

Hai várias pezas que en principio se poderian
considerar como núcleos pola sua morfoloxia (n.°
118, 447 e 718); pero, despóis dun exame exaustivo,
comprovamos que tiñan algunha das suas aristas
con sinais evidentes de ter sido usadas, co que pasaron a engrosar o apartado dos úteis.

Só ternos unha peza que, aparentemente, é un
núcleo (n.° 332), nela pódese ver o negativo de dous
levantamentos de lascas de primeiro orde, un en cada cara.
7) Percutores (Fig. 67, 7):
Non se atopou nengun, pero é de supor que en
futuras campañas se recolla algunha peza deste tipo. Percutores castrexos ternos documentado un,
que está depositado no Museu de Santa Trega, e que
foi publicado por Fernández Rodríguez (1955), amda que este autor o considera un seixo tallado.

Os productos de desbastado
Os productos de desbastado son todos aqueles
fragmentos de material que se desprenderon tanto
polo proceso técnico de elaboración dos artefactos,
como devidos a un sistema de extración consciente, co fin de manipular ditos fragmentos, xa sexa en
bruto ou transformados por médio de retoques.
No primeiro caso, tratariase simplemente de refugallos de talla, mentras que no segundo seran lascas extraidas para transformalas en artefactos, xa
proveñan estas de núcleos ou dos desprendimentos devidos á elaboración dos úteis nucleares.
O total de 57 lascas distribuense da seguiente
forma:
Lascas de 1.0 orde
Lascas de 2.° orde
Lascas de 3.° orde

Total

12
44
1
57
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Os 5 fragmentos de lascas corresponden á categoria de 2.° orde.
As lascas de 1.0 orde son aquelas que se extraen
en primeiro lugar, e teñen como características principal que o seu anverso está, na sua totalidade, cuberto pola superficie natural do canto.
As lascas de 2.° orde forman o grupo máis numeroso; nelas hai restos de cortex no anverso, pero
nesta cara tamén se aprécian os negativos de extracións anteriores.
As lascas de 3.° orde, das que só se atopou unha,
son aquelas que non tefien restos de cortex nen na
cara dorsal nen no talón.
O talón, salvo nos casos que non o posuen por
fractura e nas lascas de 3.° orde, é sempre cortical.
Este tipo de talón é característico nas indústrias feitas a partir de seixos rolados.
Todo este conxunto de lascas agrupámolas nunha série de estereotipos que veñen dados, tanto pola
sua morfoloxia como polo proceso técnico que Iles
precedeu antes do seu desprendimento (Fig. 68).
Establécense, en total, 6 tipos cos seus respectivos subtipos e variantes, que estan en función da
técnica utilizada, asi como dos accidentes de talla,
que son, en certa medida, característica destas
cuarcitas.
10
Tipo I
19
Tipo II
4
Tipo III
3
Tipo IV
5
Tipo V
2
Tipo VI
14
Varios
Total

57

Tipo 1. (Fig. 68)
Constitueno as lascas de 1.° orde; de entre estas, as de maiores dimensións foron as que se utilizaron de forma preferencial.

•

Algunhas delas teñen o fio retocado, e outras téheno con sinais claras de ter sido usados.
A sua finalidade, se ternos en conta que aproveitan o fio en bruto, seria a dunha espécie de coitelos máis que de raspadeira, xa que nas que ter-len
retoques, éstes son escasos, discontínuos e marxinais, podéndose dever á utilización do artefacto.

Tipo II. (Fig. 68)
Está formado polas lascas de 2.° orde que se denominan gallo de laranxa; é o compohente máis numeroso do conxunto dos productos de desbastado.
No concerniente á sua identificación, hai proble-
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mas derivados da dificultade de separalos do tipo
denominado coitelos de dorso natural. Ainda que
as ideas dos distintos autores non son mol claras,
parece que un coitelo de dorso natural ou cortical
é unha lasca do tipo gallo de laranxa, pero na que
a franxa cortical non é demasiado oblicua ao plano
de lascado, e sempre que teña sinais de utilización.
Esta definición plantea moitas dificultades, como consecuéncia da preséncia ou non de sinais de
uso, en materiais corno a cuarcita. Ao tallar este tipo de rocha é frecuente que, ao desprenderse as lascas, nos seus bordes —se estes son finos— salten
microlascas. Poderiase chegar a pensar que son devidas á utilización do fio cando, en realidade, son
naturais. Este feito fai que a subxetividade de cada
investigador, faga reducir ou engrosar, dentro da sua
clasificación, o apartado relativo aos coitelos de
dorso natural.
No noso caso, non considerarnos a nengunha
lasca ou lámina corno deste tipo se as sinais deixadas pola sua utilización non son suficientemente evidentes e, se houbera tal dúvida, prescindiriamos de incluilas corno tal. Biberson (1967) foi o primeiro en incluir corno un tipo esta clase de lasca
dentro dunha clasificación (tipo 16 da série II).
A relación de superficie tallada e cortical existente na cara dorsal, está en función da posición
que a franxa cortical ocupa respeito á cara de lascado (ventral), sendo maior o cortex cando máis oblicua é esa franxa; mentras que se ésta se acerca á
posición perpendicular, a proporción é a inversa.

Tamén conven sinalar que canto máis oblicua sexa esta banda cortical, máis superficial sera a procedéncia da lasca; no caso contrário a lasca procederá do interior do seixo.
É frecuente que este tipo de lascas terlan fracturas diametrais, que Siret clasificou corno Pseudoburis, ainda que xa Bordes as considerou corno un
accidente de talla. Nós considerarnos, tras unha
comprovación experimental tallando material semeliante, que este tipo de fracturas é frecuente e se
deve a: 1) á composición da matéria prima, 2) ao lugar ou punto de impacto da percusión, e 3) á poténcia con que se realiza a percusión. A combinación
destes tres factores é a causa das mencionadas
fracturas.
Dentro do tipo xenérico de lasca gallo de laranxa pódense establecer subtipos e incluso variantes.
Segun a morfoloxia do borde oposto á franxa cortical, distinguiremos subtipos e, segun a sección, as
suas variantes.
Encontrarnos catro subtipos:

• Subtipo a: cando o lado oposto é rectilíneo; xeralmente esta forma dévese a
unha fractura, que pode ser diametral,
en caso de que coincidan o eixo morfolóxico e o técnico da lasca, ou trans-
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versal, cando ambos eixos son perpendiculares.
• Subtipo b: a forma é convexa.
• Subtipo c: cando o borde ten unha delineación irregular.
Subtipo
d: o borde ten dous lados que
•
converxen e é frecuente en lascas que
teñen unha fractura ortogonal oblicua
ao eixo técnico, e éste coincide co
morfoláxico.
As variantes establecímolas segun as seccións
das lascas, tomadas transversalmente ao eixo no
punto médio da sua lonxitude. Poden ser:
• Variante 1: a lasca ten unha fractura de
tipo diametral, se coinciden os dous
eixos, ou transversal, se ambos son
perpendiculares. Hai unha variante:
• Variante la: esta fractura é perpendicular á cara de lascado.
• Variante 2: a fractura é oblicua á cara
de lascado.
• Variante 3: no lado oposto ao que posue a franxa cortical, a cara dorsal e
a ventral únense formando un fio
agudo.
Os subtipos a e d soen ter como variante a 1,
mentras que o bec teñen xeralmente a variante 2.
Tipo

III (Fig. 68)

Está, en parte, relacionado co anterior. Compóheno unha série de lascas que tamén mostran unha franxa cortical nun lateral, pero, a sua forma corresponderíase coa metade dunha lasca gallo de laranxa. Hai seis lascas deste tipo. Catro son devidas
a fracturas ortogonais transversais ao eixo técnico,
sen do presumivelmente, de non ter fracturado, lascas do tipo anterior (gallo de laranxa). Estas catro
teñen un talón cortica!. Nas duas restantes non se
aprécia ben o lugar de impacto, xa que o bulbo é moi
difuso.
Este tipo está suxeito ás mesmas variantes que
o anterior, pero nesa colección só aparecen os subtipos 1, 2 e 3.
Tipo IV (Fig. 68)

Só constatamos tres pezas. Está composto por
lascas que teñen dous lados converxentes. Algunhas destas poderian asimilarse ás que certos autores denominan puntas leva/bis de 1.0 orde; pero, non
deven ser asi clasificadas, dado que somente son
lascas de desbastado que, ao extraerse o frente de
fractura, seguen unha arista ou nervo que se forma
na unión de duas extracións anteriores.
Esta arista é a causa de que tefian esa forma
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triangular. Aparte, os seus talóns son corticais, devido a que nos castros predominan os seixos tallados unifacialmente, co que só hai un plano de percusión, que é cortical, e como causa directa disto,
a maioria das lascas teran talóns corticais.
Os bordes que converxen poden ter distintas formas: rectilíneos, convexos, mixtos, etc. As variantes
da sección son:
• Variante 1: o frente de fractura da lasca segue unha única arista.
• Variante 2: o frente de fractura segue
duas aristas que converxen.
• Variante 3: se o frente de fractura segue unha única arista, e tamén se produciu unha fractura ortogonal oblicua
de tipo diametral.
Tipo V. (Fig. 68)

Está representado por cinco pezas. Fórmano
aquelas lascas que, en lugar de ter os borde converxentes, térlenos, en maior ou menor medida, paralelos, co que a morfoloxia xeral das lascas é
rectang ular.
Estes bordes raramente son rectilíneos; o normal é que sexan mixtos. Normalmente fórmanse
cando o frente de fractura segue duas aristas diverxentes, ou máis ou menos paralelas, formadas pola unión de planos de lascado anteriores. E importante o feito de que estas aristas sexan paralelas
ou diverxentes, xa que se somente unha ou as duas
que hai son converxentes, salina unha lasca con forma de punta (o tipo anterior).
Noutros casos, unha lasca con esta morfoloxia
pódese dever a duas fracturas: unha transversal ao
eixo técnico, e outra diametral.
As variantes das seccións seran duas, segun se
trate dun ou outro caso: variante 1, variante 2.
Tipo VI. (Fig. 68)

O último tipo que se constata dentro do proceso de desbastado de seixos tallados é morfoloxicamente similar ao anterior, pero, no extremo distal da
lasca hai unha franxa cortica!. Existen duas pezas
con estas características.
As variantes das seccións son as mesmas que
as do tipo V.
Do total de lascas hai un numeroso grupo que
ten unha série de peculiaridades que fan que o consideremos como un conxunto aparte, sen ter en conta nen a forma da lasca nen outros critérios utilizados anteriormente.
Este grupo compóñeno 22 pezas, e nel estan representados todos os tipos antes establecidos. O

seu nexo de unión ven dado porque todas alas son
lascas que proveñen do reavivado dos seixos tallados.
Estas lascas teñen como principal característica, que polo menos unha das aristas que delimitan
o talón na sua cara dorsal está gastada e con sinais evidentes de uso. Este feito indícanos que esa
arista formou parte do fio do artefacto antes que esta lasca se desprendera do mesmo.
Esta clase de lascas son interesantes porque
nos poden proporcionar datos sobre a utilización
destas pezas, e porque, polo menos teoricamente,
foron extraidas no momento en que o fio era xa inservível. Polo tanto, se comparamos o desgaste que
teñen as suas aristas co dos bordes dos seixos tallados, podemos saber se estes artefactos, tal como estan, sen reavivalos, son meros refugallos cun
fio inservível, ou ainda poderian formar parte do repertório ergolóxico activo cando foron despreciados
ou abandonados.
Seixos con fracturas ortogonais
Os prehistoriadores non prestaron demasiada
atención a este tipo de pezas, xa que pensavan que
non eran productos humanos; non obstante, alguns
autores adicáronse ao seu estudo de forma meticulosa.
Os seixos con fracturas ortogonais aparecen
desde os estadios máis antigos da hunnanidade: 01duwai, Marruecos, e en España, no xacimento do
Aculadero, até en lugares como éste, que pertenece á Edade do Ferro.
No castro da Forca aparecen 7 seixos con fracturas deste tipo. Destes sete, dous son fragmentos
de seixos. Unha das pezas, case con seguridade, está realizada dunha maneira artificial (n.° inv.: 2.730),
mentras que na outra (n.° cat.: 708) a fractura segue
un plano de xistosidade natural.
Dos cinco restantes, que tehen como soporte un
seixo rolado, dous (n.° inv.: 2.911, e n.° cat.: 711) tañen fracturas ortogonais transversais ao eixo morfolóxico, cunha angulosidade entre a fractura e a cara cortical de aproximadamente 90.°
Outra (n.° 683) corresponde a un seixo con duas
fracturas ortogonais paralelas, situadas nas caras
maiores do seixo. Devido á alteración xeral que presenta na sua superficie, cabe a posibilidade de que
sexa devida á acción do lume ou a alteracións térmicas.
As duas derradeiras pezas (n.° inv.: 474, e n.°: 219)
terien duas fracturas converxentes. A intersección
das duas fracturas forma unha especie de punta.
Pezas con dous procesos de talla

Hai un grupo de artefactos que teñen na sua superficie dous procesos de talla diacrónicos. Nestes

úteis hai duas superficies talladas. Unha, que ten
negativos de extracións, con aristas frescas. Estas
son contemporáneas co resto dos artefactos deste
castro e, por tanto, foron analizados como tal dentro do conxunto das suas indústrias líticas.
A outra superficie está alterada pola acción do
rodamento mariño. Nalgunhas ocasións desapareceron parcialmente pola extración de lascas que corresponderian á superficie tallada da que falamos
antes.
As pezas que teñen esta duas tallas diacrónicas
son somente catro (n.° 332, 444, 518 e 719). A superficie tallada alterada correspondería, nos dous primeiros casos (n.° 332 e 444), a seixos tallados unifaciais, e a un seixo tallado bifacial no n.° 518 (Lám.
XLI). No n.° 444 as extracións que se realizaron sincronicamente co castro suprimiron en grande medida a zona tallada anterior, o que impide máis
precisións.
A presencia de pezas con tallas diacrónicas na
Forca implica a existencia dun grupo cultural na zona anterior a este momento da cultura castrexa. Tal
grupo realizaria utensilios de pedra tallada empregando como soporte seixos rolados de cuarcita que,
ao igual que os utilizados neste castro, proceden da
franxa litoral. De feito, é de ah i de onde proceden estes artefactos alterados, que postariormente se tallaron de novo.
Estas pezas recolleronse para utilizalos como
soporte co fin de elaborar utensilios. Incluso, é moi
posível que non foran conscientes de que esas pezas foran talladas polo home, ao igual que sucede
cos marifieiros da Guarda na actualidade, que pensan que os seixos tallados non se deven á acción
antró pica.

Técnicas de talla
A tecnoloxia utilizada no castro da Forca é á vez
simple e repetitiva, e estivo determinada de maneira decisiva pola forma e polas características físicas da materia prima.
A composición petrográfica dos seixos de cuarcita que serviron como soporte para a obtención dos
tipos é variada; isto motiva que uns seixos sexan
máis aptos que outros para ser tallados. Se se ten
en conta estas diferencias de calid ade, é lóxico pensar que os habitantes castrexos non os recolleran
ao azar, senon que seleccionavan aqueles que ofrecian unhas maiores facilidades á hora de tallalos.
Os mariñeiros da zona, que continuavan facendoo
até hai poucos anos, seleccionavan a pedra, e mesmo, nós comprovamos experimentalmente a distinta resposta que ofrecen os seixos ao tallalos.
As cuarcitas tállanse mellor despóis de ter estado sometidas ao calor. O feito de quentar a materia prima para facilitar a extración das lascas do135

cuméntase ampliamente desde o Paleolítico (Tixier,
1980). Até hai poucos anos, os mariñeiros da Guarda, que coñecian este principio, tallavan os seixos
despóis de que istos estivesen expostos ao sol. De
todos os xeitos, non hai nengun dato polo momento que nos indique de qué forma quentavan —se o
facian— a matéria prima. Pero, se se ten en conta
a diferéncia que entraña tallar os seixos quentes e
non fríos —feito que comprovamos experimentalmente—, é lóxico que empregaran esa técnica. Por
tanto, e ante a falta doutras evidéncias, e coa provisionalidade e marxe de erro que isto implica, pensamos que tallarian as pezas despóis de que a pedra aumentara a sua temperatura pola acción dos
raios solares.
Os accidentes de talla, como xa espuxemos ao
falar das lascas, son moi frecuentes, sobre todo as
fracturas ortogonais, que se deven ás causas antes
mencionadas. Estes accidentes son os causantes
do perfil escalonado de alguns bordes dos úteis.
Ante a escasa variedade de tipos, poderiase pensar que a matéria prima non posibilita a obtención
de artefactos distintos. Isto non é asi; os castrexos
non aproveitaron todas as posibilidades que Iles podia brindar esta clase de pedra. Isto pódese dever
a que non Iles era preciso obter pezas distintas, ou
a que a tradición de talla reducírase consideravelmente.
A primeira interpretación parece a máis acertada, ainda que non hai que olvidar que unha sempre
val acompañada da outra. Se aceptamos esta versión, implicaria a existéncia dunha especialización
na talla de determinados artefactos cunha funcionalidade moi concreta. Esta especialización limitase, xeralmente, á obtención dun fio regular para os
seixos tallados, e de duas escotaduras laterais no
caso das pesas.
A percusión que se emprega é fundamentalmente a directa, exceptuando alguns retoques para os
que se aplicou a indirecta, como sucede no n.° 518.
Na realización das escotaduras das pesas mantense a dúvida entre unha percusión exercida sobre a
peza apoiada nunha zafra e unha percusión indirecta. Salvo no artefacto mencionado e nas pesas, para o resto sempre se utilizou a directa.
Dentro da percusión directa constátanse duas
modalidades: 1) percutor duro de acción directa sobre o artefacto, e 2) percutor duro que actua como
receptor do golpe que se propina co artefacto; a este
tipo soe denominarselle percusión durminte. E moi
difícil, senon imposível, discernir cal das duas variedades se empregou.

Valéndose da experiéncia acumulada tras reproducir a cadea técnica de talla, pensamos que para
extraer a primeira lasca, que é a que ofrece maiores dificultades, utilizouse a percusión durminte. Esta hipótese mantense tendo en conta as dimensións
dalguns de aquelas, e ante a nosa imposibilidade
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de manexar un percutor que tivese a suficiente masa para extraer as maiores lascas deste tipo. Ainda
asi, hai que ter en conta que a nosa imposibilidade
non ten por qué implicar a sua.
Estas lascas de 1.0 orde, de grandes dimensións,
son as que se utilizavan de forma preferencial. Despóis de extraela, o resto non ofrece tantas dificultades, xa que a resisténcia está debilitada polo negativo deixado polo levantamento anterior. As seguintes aproveitarán o nervo deixado pola precedente, e se desprenderán con maior facilidade. Para extraelas pódese utilizar un percutor duro de acción
directa. Seguramente tiñan vários percutores de distinta masa. Cada un deles se utilizaria a medida que
avanzava o proceso de desbastado, como parece reflexarse nas dimensións das extracións dalgunhas

pezas.
Toda a cadea técnica está encamifiada a obter
úteis sobre seixos tallados, e non sobre lascas. Este feito pódese constatar doadamente ao examinar
detidamente uns e outras. Asi se comprova que os
seixos, a diferencia das lascas, presentan fios con
sinais claras de uso e tamén con retoques devidos
á sua utilización prolongada.
Un alto porcentaxe de lascas proven do reavivado dos seixos tallados. Este dato encaixa perfeitamente co que se afirmou anteriormente, e nos indica que estes artefactos tiñan un período de uso Iongo. Se o fio se volvía inservivel polo uso, agudizávano mediante a extración de novas lascas, nas que
se aprécian vestíxios do antigo borde gastado.
Outro aspecto técnico importante é a direción
das extracións nas pezas, que é a continuación da
seguida polo percutor na elaboración dos artefactos. As direcións de percusión que se utilizaron dependian do tipo litico que se desexava obter. Incluso, dentro de cada un deles, para lograr unha variante determinada, privilexiávase unha direción específica.
Para estudar estas direcións hai que ter en conta a orientación de cada tipo. Nos artefactos que teñen un borde tallado, éste sempre se situa no extremo distal (Norte), mentras que para as pesas as
escotaduras sitúanse na zona medial dos borde laterais (Este e Oeste).
As direcións de percusión establécense en función do componente da forza do percutor. Isto implica que para unha direción Norte, o percutor parte deste punto, e a forza diríxese cara o Sur.
Nos seixos tallados unifaciais son: N.O., N. e
N.E. Para os subtipos, a intensidade das forzas pode variar nas distintas direcións. No fio cóncavo, a
forza con direción Norte é máis intensa que as
outras duas, mentras que no convexo as tres forzas
ter-len aproximadamente a mesma intensidade. Nos
apuntados poténcianse as forzas N.E. e N.O., quedando ao Norte unha protuberáncia. No composto
tanto se pode privilexiar unha como outra.

No seixo tallado bifacial as direcións das forzas
son similares á dos unifaciais, pero, como a talla e
bidirecional, sitúanse en ambas as duas caras.
Para o seixo tallado doble no N.O., N. e NE., no
extremo distal, e S.E., S. e S.O., no proximal. As zonas que corresponden ás direcións Este e Oeste non
se utilizan, e nelas sitúanse as franxas corticais. Na
variante alterna son as mesmas, pero, as que teñen
o componente Norte sitúanse na cara A, mentras
que as de componente Sur encóntranse na B.
No protodiscos soen estar representadas todas,
salvo unha —a Sur—, que é onde se encontra a franxa cortical.
Nas pesas, as direcións varian en función dos
distintos subtipos. Asi no 5a as direcións son Oeste e Este, mentras que no 5b se emprega só unha
direción —a Oeste—, pero en ambas as caras. Para
5c son Oeste e Este, pero en distinta cara.

Conclusións
Os úteis e as lascas aparecidos no castro da Forca demostran que foi nese lugar onde se tallaron.
A cadea técnica estava especializada en conseguir uns tipos cunha funcionalidade mol concreta:
seixos tallados unifaciais, bifaciais e dobles, protodiscos e pesas. Coa excepción das pesas, no resto buscávase a obtención dun borde cortante.
O artefacto máis abundante é o seixo tallado unifacial, que ten unha série de variantes establecidas
en función da morfoloxia do borde tallado. Segun
a sua importáncia numérica son: convexos, compostos, apuntados e cóncavos.
As pesas servian de contrapeso e, para tal fin,
teñen duas escotaduras; unha en cada cara lateral,
paralelas ao eixo do seixo. Estas pezas non deven
chamarse poutadas, polo equívoco desa denominación, nen tampouco pesas de rede, polo matiz funcional que representa esa designación.
O resto dos úteis estan escasamente representados.
A técnica de talla é simple e repetitiva, e estivo
determinada de maneira decisiva pola forma e as
características físicas da matéria prima.
E mol posível que se realizara unha selección
prévia dos seixos para escoller aqueles máis aptos
para ser tallados.
E provável que quentaran a pedra para facilitar
a extración das lascas.
A percusión que se empregou foi a directa e a
indirecta. Dentro da primeira hai duas variedades:
mediante a utilización dun percutor duro de acción
directa, ou cun percutor duro que actua como receptor do golpe que se dá co artefacto.

O fin da cadea operatória era obter úteis nucleares. Estes tiñan un período de uso prolongado, como se desprende da alta porcentaxe de lascas de
reavivado.
A vista do arcaismo dos artefactos e da tecnoloxia empregada, parece que neste povoado se continua cunha tradición de talla que progresivamente
se foi especializando ou emprobecendo, a medida
que outros úteis, realizados con novos materiais,
ocupavan o posto que aqueles tiñan na resolución
de determinadas necesidades ergolóxicas.
A preséncia deste tipo de indústrias no castro
da Forca non é isolada. Nos castros situados nas
suas proximidades aparecen pezas similares. Asi,
no castro de Santa Trega, desde as suas prime iras
excavacións, recolléronse abundantes seixos tallados, ao igual que nos castros de Bandeira (A Guarda) e Oia, nos que se atoparon en superficie. Na
outra marxe do rio Miño continua a preséncia destas indústrias no Coto da Pena (Caminha, Portugal).
Todos estes castros sitúanse na mesma franxa costeira, e abastécense do mesmo tipo de matéria
prima.
Fora desta zona xeográfica localizáronse algunhas pezas sobre seixos nos castros de Entenza, Coto da Caldeiriña, Toralla, Cies, Troña e Fozara (todos
situados na provincia de Pontevedra), e nos de Meirás (A Coruña) e Castriño (Ourense).
marxe do território que ocupa a cultura castrexa, tamén se recolleron en xacimentos do Bronce valenciano, en povoados ibéricos e en asentamentos da Edade do Ferro da Meseta.
Esta extensión xeográfica indícanos que a preséncia destas indústrias non é un feito isolado, senon que está en conexión cos lugares onde se explotava o mesmo tipo de recursos: seixos rolados
de cuarcita ou cuarzo. Hai que esperar que os investigadores, a partir de agora, presten unha maior
atención á recollida deste tipo de pezas, tanto en
Galiza como no resto da Península.
E difícil interpretar qué papel xogavan estas indústrias líticas talladas dentro do repertório ergolóxico da sociedade castrexa. Da análise da indústria despréndese que o principal obxetivo é a obtención de duas gamas de úteis: unha, na que se pretende conseguir un fio cortante o máis regular posível; a outra, en que se buscan pezas dunhas reducidas dimensións que posuan unhas escotaduras lateriais.
No primeiro caso, a inmensa maioria teñen nos
bordes un desgaste que os deixa romos, e mesmo,
con negativos dalgunhas microlascas que se desprenderon pola sua utilización. Este tipo de sinais
de uso apuntan a que estes artefactos se empregaron para cortar de vários modos: como grandes raspadores, como verdadeiras aristas cortantes (coitelos), e tamén se documenta un tipo de corte por
percusión.
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Na actualidade estase investigando sobre a sua
utilización, partindo da hipótese de que estas pezas se empregaron para traballar a madeira. Poderase pensar que non ten sentido a sua utilización
como elemento cortante para traballar a madeira,
xa que nesta época existen ferramentas de metal.
A resposta posivelmente se atope en que o metal
é nese momento un elemento bastante escaso, e isto poderia motivar a existéncia destas pezas. De feito, nas excavacións non soen aparecer materiais de
metal para realizar traballos pesados (machados,
etc.).

A abundancia con que se manifesta este tipo de
pezas no castro da Forca pódese dever á continuación dunha tradición de talla, asi como á proximidade que ten coa fonte de abastecimento de maténa prima, e non hai que ver niso unSigno de arcaismo desta cultura. Asi o poñen de manifesto os materiais arqueolóxicos extraidos nesta campaña, que
indican que este xacimento pertenece a unha fase
de apoxeu da cultura castrexa, na que o comércio
xogaría un papel importante.
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IV.6. OUTROS MATERIAIS

IV.6.1. Fusaiolas e pezas discoidais cerámicas

Apareceron seis fusaiolas, catro cerámicas (n.°
138, 139, 433 e 551) e duas de xisto (n.° 401 e 484).
Excepto a n.° 551, que se localizou no interior da
construción B do corte lonxitudinal, todas as demáis foron atopadas en capas superficiais ou no exterior das construcións, polo que non é posível atribuirlle a operación de fiado a algunha construción
en concreto, salvo a mencionada.
Duas das fusaiolas (Fig. 50, n.° 138 e 139) estan
decoradas con círculos concéntricos estampados.
Esta decoración é frecuente nas fusaiolas castrexas. No castro de Sta. Trega taran atopadas decoracións semellantes, ao igual que en Conimbriga
(Ponte, 1978; figs. 2 e 3).
Segun a forma das fusaiolas cerámicas e a sua
sección, pódense distinguir dous ou tres tipos. Un
primeiro grupo está constituido polas fusaiolas de
forma xeral bitroncocónica, con variantes de conos
iguais (Fig. 50, n.° 551) ou de conos desiguais (Fig.
50, n.° 138 e 139). Un segundo tipo, variante das anteriores, presenta unha forma composta , cunha parte superior troncocánica e unha parte inferior semiesferoidal (Fig. 50, n.° 433). Soen ter unha concavidade na cara superior (n.° 138, 433 e 551).
Por último, as fusaiolas de xisto posuen unha
forma semiesferoidal (Fig. 50, n.° 401 e 484).
En xeral, as fusaiolas bitroncocónicas, nas suas
diferentes modalidades, son as máis abundantes
nos povoados da Edade do Ferro do Levante (Castro Curel, 1980; 140. Vidal y López, 1952; 153-154) e
Sur Peninsular (Pellicer e outros, 1983; 102-103), amda que presentan certas particularidades que non
se encontran nas castrexas. As fusaiolas cerámicas
da Forca son idénticas ás do castro de Sta. Trega.
Neste castro aparecen tamén fusaiolas de pedra semiesferoidais como as n» 401 e 484.
As fusaiolas da Forca presentan un diámetro
comprendido entre 2,8 e 3,9 cm., unha altura entre
0'9 e 18 cm., e un diámetro da perforación central
entre 0'6 e 08. Estas dimensións son semellantes
ás correspondentes ao castro de Santa Trega (21),
pero algo máis reducidas que as ibéricas (Castro
Curel, 1980); 141).
Respeito ao peso das fusaiolas, as da Forca presentan un abano comprendido entre 8 e 25 gr., que
resulta moi semellante ao establecido nas do Cas(21) Aparecen all fusaiolas con diámetros comprendidos entre 22 e 40 cm., ainda que predomina o intervalo entre 2'5 e 35
cm. As alturas estan comprendidas entre 07 e 19 cm., con maior
frecuencia entre 10 e 15 cm. Os diámetros da perforación central oscilan entre 06 e 08 cm.

tro de Sta. Trega (22), pero, como é lóxico, inferior
ás ibéricas (Castro Curel, 1980; 142-143).
Durante a excavación non descobrimos nengun
fragmento cerámico reaproveitado como fusaiola,
ainda que existe un exemplar (n.° 8) atopado anteriormente nun contexto descoñecido.
Unicamente se localizou unha peza discoidal fabricada a partir dun fragmento cerámico (n.° 515).
Presenta unhas dimensións semellantes ás atopadas noutros castros do N.O. Sobre a sua función,
non existen datos claros, ainda que se ferien formulado diversas hipóteses, como server de fichas de
xogo, pesas de tear, unidades de conta, etc. (Castro Curel, 1978; 183-193).
IV.6.2. Contas de pasta vítrea

Unicamente se localizou un fragmento de doa
de pasta vítrea de cor azul mariño, con decoración
oculada de cor branco e azul mariño (n.° 515).
Estas doas proceden do mundo mediterráneo, e
son frecuentes tanto na Península Ibérica como nunha grande parte de Europa, desde inicios da Edade
do Ferro até época romana. No Noroeste tamén aparecen con a. bundáncia nos castros (Borneiro, Castromao, Vigo, Briteiros, etc.). En Sto. Esteväo da Facha descobriuse unha conta oculada de pasta vítrea
en niveis dos sécu los VI a IV a.C. (Ferreira de Almeida e outros, 1981; 70); pero, noutros castros, como
Sta. Trega ou S. Cibrán das Lás (Pérez Outeiriño,
1985; 240-241) aparecen en niveis de época romana.
Non existe, hoxe por hoxe, unha clasificación
destas doas que permita algun tipo de precisións
cronolóxicas. Pero, do que non cabe dúvida, é que
se trata de productos importados do Sur da Península ou do ámbito mediterráneo; e, por tanto, as aparecidas na Forca hai que pólas en relación directa
coas importacións de cerámicas púnicas e áticas.

V.

CONCLUSIÓNS

O castro da Forca presentase como un poVoado de dimensións máis ben pequenas, como corresponde ao corto intervalo de tempo en que foi habitado, e posue un emprazamento do tipo maioritário
no Noroeste, ao pé dunha ladeira e nas proximidades das terras cultiváveis. Trátase, por tanto, dun
asentamento aparentemente vulgar no conxunto da
cultura castrexa. Pero, a sua importáncia ben dada
pola existencia dunha arquitectura e uns materiais
moi homoxéneos, e a preséncia de cerámicas importadas que aportan datos moi interesantes para resolver a introdución de determinados instrumentos,
(22) All, a maior frecuencia aparece entre 10 e 12 gr., ainda
que, en xeral, oscilan entre un mínimo de 5 gr. e un máximo de
22 gr.
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os habitantes dos castros do interior, que non dispuñan de seixos rolados nas proximidades; nese caso, deveron realizar ese úteis con outros materials.
Nada se sabe, de momento, respeito ao uso concreto dos seixos tallados e lascas. Actualmente, os
xacimentos castrexos con indústria lítica coñecidos,
sitúanse na costa ou nas proximidades de cursos
fluviais importantes; feito que, nunha interpretación
rápida, pode levar a relacionar ese úteis con actividades de pesca ou marisqueo. Pero, entón non tena explicación o transporte deses úteis até povoados situados a 2 ou 3 Qm. do litoral marítimo ou dun
curso de auga, e a alturas mol consideráveis, cando os podian deixar neses puntos ou fabricar novamente cun mínimo coste de enerxia e tempo. Por
outra parte, a indústria lítica, de momento, aparece
pouco e mal documentada nos cast ros da área septentrional da cultura castrexa, o que, de confirmarse nun futuro, poderla inclinar a balanza en direción
a un uso de tradición local para eses instrumentos.
De toda formas, a existéncia de tal indústria lítica na Forca, ainda que aparentemente parezca o
contrário, non é un síntoma de atraso cultural e económico, como o demostra o conxunto de materials
aparecidos, senon un factor característico do
povoado.
Enlazando con este terna, chama a atención a

probeza de restos metálicos recuperados durante a
excavación. Pero, esa escasez pode explicarse per-

feitamente polas características do abandono do
povoado, que non é violento, pero tampouco parece ser lento. Resulta mol significativo a ese respeito que, as únicas pezas de metal atopadas, se encontren rotas de antigo e mol alteradas.
O abandono do povoado prodúcese nun momento non determinado con precisión, pero que parece
poder situarse na segunda metade do S. II a.C. ou
en torno a fins do mesmo. Esta hipótese ven avalada pola falta de determinadas formas de cerámica
castrexa (vasos con asas en orella, recipientes de
asas interiores, tapadeiras, etc.), que son mol frecuentes nun momento inmediatamente posterior, e
a auséncia de cerámicas campanienses ou doutros
elementos romanos de época republicana.
Por outra parte, os restos de ánforas romanas
proporcionan unha valiosa data ante quem para o
abandono do castro. A través delas pode afirmarse, con total seguridade, que antes do cámbio de
era o castro da Forca xa fora abandonado. Pero, tratando de afinar un pouco a cronoloxia dos restos
anfóricos, e analizando o contexto estratigráfico no
que aparecen, puideran ser datadas, quizais, a finais
do S. II a.C. ou comenzos do seguinte.
A preséncia das escasas cerámicas romanas na

Forca non pode explicarse en relación con algun nivel de ocupación do xacimento, dado que aparecen
en niveis superficiais ou revoltos. Cabe sempre a posibilidade que en futuras campañas de excavación
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formas arquitectónicas ou estilos decorativos, no
Noroeste.
O inicio do povoado, cos datos de que se dispon,
pode situarse na primeira metade do século IV a.C.
senon antes. Data proporcionada polos fragmentos
de cerámica ática, aparecidos fora de contexto, pero que son válidos a eses efeitos. Nese momento
cabe situar, mol provavelmente, o nivel máis antigo
do Sector C, e quizais, algun do corte lonxitudinal;
ainda que, respeito a este derradeiro, sexa mol insegura a sua adscrición cronolóxica a un momento
concreto. De calquer forma, xa nos inicios do povoado aparecen moitos dos elementos definidores do
povoado: cerámicas púnicas, cerámica castrexa con
decoración estampada e brunida, muiños circulares,
indústria lítica tallada, etc.; non obstante, algunhas
formas e decoracións cerámicas non aparecerán
nos niveis seguintes. Compre resaltar que xa na primeira metade do S. IV a.C. na Forca estan presentes os muiños circulares e a técnica decorativa brunida na cerámica, por ser estes elementos nos que
as opinións dos diferentes investigadores estan
máis en desacordo.
Dende o S. IV a.C. até, quizais, fins do S. II a.C.,
o povoado aparece xa definido con todos os elementos analizados en capítulos anteriores. A preséncia
de cerámicas púnicas continua sendo cualitativamente importante; as construcións de planta cuadrada ou rectangular con esquinas redondeadas
aparecen, polo menos desde agora, plenamente
conformadas, ao igual que os pátios ou ruas enlousadas e a decoración en pedra con sogueados; contas oculadas de pasta vítrea, fíbulas de longo travesaño sen espira, sítulas con decoración xeométrica, etc., son outros elementos que caracterizan
ao povoado e á fase cultural onde se inscreve.

Trátase dun povoado onde a actividade agrícola
desempeña un papel moi importante, como se desprende da sua proximidade ás terras de cultivo e da
abundáncia de muiños circulares ou barquiformes
atopados. A carón disto, aparecen documentadas
outras actividades artesanais, como na maioria dos
castros (fiado e tecido, talla de instrumentos Micos,
fabricación de muiños e outros instrumentos, etc.).
Por outra parte, aparece tamén testemuñado un taller de fundición. Todo isto revela a existéncia dunha
sociedade complexa, con individuos ou grupos especializados nas diferentes faenas artesanais.
A preséncia de indústria lítica tallada, como se
decia noutro capítulo, deve relacionarse coa escasez de ferro e, sobre todo, de determinados úteis.
Mentras que o bronce podia se obtido doadamente
no povoado, dada a proximidade de xacimentos de
estaño e a existéncia dun taller de fundición no mesmo, o ferro devia ser un metal caro nese momento.
Esa carestia deveu ser o factor clave para utilizar
unha matéria prima de barata obtención e rápida
transformación en instrumentos sinxelos. Co mesmo problema se tiveron que enfrentar, certamente,

poida documentarse algun nivel do S. 1 a.C., con ánforas e cerámicas republicanas, pero non parece nada provável; en todo caso, ocuparia unha superficie
reducida, co que non se invalidan, en absoluto, a
cronoloxia e as causas do abandono do povoado.
Por outra parte, eses restos poden ter unha explicación doutra natureza, que indicaria o carácter circunstancial dos mesmos. De calquer xeito, non existe, por agora, unha explicación convincente para ese
problema, nen unha evidència arqueolóxica que permita resolvelo adecuadamente.
Chegados a este punto, é hora de preguntarse
polas causas do abondono do povoado. A ese repeito é moi significativa a sua relación co castro de
Santa Trega. Este povoado ten un momento de esplendor no S. I d.C., pero existen materials arqueolóxicos que documentan unha ocupación importante do mesmo, cando menos, durante o S. I a.C., e quizais desde algo antes (Carballo, en prensa). Resulta, por tanto, que se pode documentar —case con
total seguridade— unha estratigrafia horizontal continua entre ambos povoados.
Con base nos datos expostos, creo que o abandono do castro da Forca está motivado polo estado permanente de inseguridade, tras da calda dos
púnicos e da ruta do comércio atlántico en maos
dos romanos, a expedición de Decimo Junio Bruto
no 137 a.C., e o estado de sitió xeográfico a que se
ven sometidos os po yos do Noroeste nesa época.
Esta situación provocaria o abandono dun castro,
como o da Forca, que ofrecia poucas condicións de
seguridade, para trasladar a sua povoación ao castro de Santa Trega; éste, cunhas inmelloráveis condicións naturais de defensa. Fenómenos semellantes, de concentración da povoación en castros de
grandes dimensións e ben defendidos, son suxeridos ou manifestados explicitamente para outras
áreas, como o Norte de Portugal (Coelho, 1983-84;
128) ou a bacia de Douro (Esparza, 1983-84; 143), nese mesmo momento.
Unha hipótese coa que compre traballar nun futuro, é se os castros do litoral ou da área meridional da cultura castrexa, que ocupan un emprazamento baixo e mal defendidos naturalmente, son
abandonados en torno á segunda metade do S. II
a.C. e inicios do seguinte, como o castro da Forca.
Poderase demostrar, entón, se é algo xeneralizado
na zona, ou responde a un episódio circunstancial.
No castro de Troña, as recentes excavacións puxeron de manifesto que existen niveis contemporáneos da Forca, ainda que continua habitado até finais do S. I d.C., polo menos (Hidalgo, 1985; 27); pero, este castro goza dunha posición estratéxica privilexiada, e posue unhas condicións naturais de defensa excelentes, polo que non desbota aquela hipótese. Non obstante, existe algun castro, do que
ainda non se publicaron os seus resultados, que parece escapar a esta norma. Haverá que agardar, como en tantas outras cousas, a que novos datos resolvan definitivamente a cuestión.

O castro da Forca, a través dos seus materiais
e da sua arquitectura, aparece integrado de cheo no
período denominado Castreflo II por Maluquer (1975;
278). Poderia tamén incluirse no período Castrexo
Antigo de Ferreira de Almeida (1983; 71), ainda que
haxa que discrepar abertamente con algunhas das
opinións ai verquidas polo autor.
Dentro das sistematizacións, ao meu xuício,
máis acertadas, o castro da Forca encaixa no período 3 de Coelho (1983-84; 127-128), datado entre o
comenzo do S. V a.C. e finais do S. II a.C., e na denominada segunda etapa ou castrexo clásico de Fariña, Arias e Masiá (1983; 120-123), datada entre os inicios do S. IV a.C. e finais do S. II a.C. E perfeitamente paralelizável cunha etapa dos castros de Troña,
Fozara, Castromao, e outros da bacia do Miño.
Un dos factores máis importantes aportados pola excavación do castro da Forca, é a documentación dun comércio exterior, relativamente vital para entender o desenvolvimento histórico da cultura
castrexa.
Existen dous camiños posíveis para a introdución das cerámicas gregas en Galiza: o terrestre ou
o marítimo. O camiño terrestre desde a provincia de
Huelva á de León —o que máis tarde se denominaria Via da Prata—, seria o camiño natural de penetración das cerámicas do Sur da Península na Meseta Norte (Cuadrado, 1974; 96-98), como o testemuñan os achados dun fragmento de pelike de figuras
vermellas en Fuentes de Ropel (Zamora), datado na
primeira metade do S. IV a.C. (Martin Valls e Delibes
de Castro, 1978; p. 329 e fig. 4. Olmos, 1979; 94), e
as copas de barniz negro de El Raso de Candeleda
(Avila), datadas a mediados do S. IV a.C. (Fernández
Gómez, 1972; 278). Este camiño non seria o máis idóneo para explicar os achados no castro da Forca
nen os restantes galegos, xa que, se por unha parte, as distancias e a orografia xogarian un papel totalmente contrario, por outra, os ach ados no litoral
portugues xalonan perfeitamente o carnitio marítimo até Galiza, dende o Sur da Península. Desde
Huelva, onde se documentan abundantes restos de
cerámica ática durante o S. IV a.C. (Olmos, 1977;
387-388. Olmos e Garrido, 1982; 255-256), aparecen
na área litoral portuguesa en Alcacer do Sal (Rocha
Pereira, 1962; 73-84. Trias de Arribas, 1967; 503-507),
Con imbriga, Castelo de Faria (Brochado de Almeida, 1982; 86), e castro de Sto. Esteväo da Facha (Ferreira de Almeida e outros, 1981; 66), enlazando xa
co castro da Forca. Máis ao Norte, e seguindo o litoral, documéntanse na Lanzada, no castro de Alobre (Fariña e outros, 1983; 120) e no castro de Recarea (23); e continuando a bacia do Miño, aparecen,
no interior, os cast ros de Fozara (Hidalgo e Costas,
1978) e Castromao (Fariña e outros, 1983; 120) (Fig.

69).
(23) Castro excavado recentemente por Xosefa Rey Castirleiras, a quen agradezo as informacións.
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Estaca de Bares, no Norte de Galiza, ou as gregas
da Serra do Pilar, perto do Porto (24), entre outras.
E todo iso non é máis que a continuación dunhas
relacións comerciais existentes xa desde fins da
Edade do Bronce e comenzos da Edade do Ferro,
como o testem uñan o —tantas veces mencionado-aryballos do Neixón (Acuña, 1977; 250), alén doutros
restos.

1 Be Orn

•

ática

punica

Figura 69: Cerámicas áticas e púnicas do N.O., e principais xacimen tos do Sur da Península Ibérica.
1: Huelva, 2: Alcácer do Sal, 3: Sta. Olaia, 4:
Conimbriga, 5: Castelo de Faria, 6: St. Esteväo da Facha, 7: A Forca, 8: Fozara, 9: Castromao, 10: A Lanzada, 11: Alobre, 12: Recarea,
13: badia da Coruña, 14: Fuentes de Ropel, e
15: El Raso de Candeleda.

Creo, por tanto, que o camiño marítimo desde o
Sur da Península é a via de penetración destas cerámicas no Noroeste Peninsular, tal e como do documentan, por outra parte, as fontes clásicas (Estrabón, Geographika, 111, 5, 11). As cerámicas áticas
da Forca serian traidas por comerciantes púnicos
ou ibero-púnicos, segun o demostra a aparición de
ánforas e cerámicas púnicas neste xacimento. Parece máis lóxico pensar que as cerámicas máis vulgares e numerosas sexan as que marquen a etnia
dos comerciantes.
As cerámicas púnicas aparecen tamén balizando o litoral atlántico até Galiza. Son de sobra coñecidos os abundantes exemplos de Santa Olaia (Santos Rocha, 1907; 334-344), ou do Castro, nos arredores de Figueira da Foz (Santos Rocha, 1908; 508), que
documentan perfeitamente un importante foco na
desembocadura do Mondego. Máis ao Norte, aparecen nos cast ros de Sto. Esteväo da Facha (Ferreira de Almeida e out ros, 1981; 76), Alobre, Castromao
e A Lanzada (Fariña e outros, 1983; 120), na badia
da Coruña (Naveiro, 1982; 70) e outros puntos (Fig.
69). Como manifestacións nídias deste comércio co
Sur da Península, poderianse agregar ainda as contas °culadas de pasta vítrea, as moedas púnicas de
142

Por outra parte, os condicionantes xeográficos
e históricos apuntan a un comércio marítimo. O tema de se son gregas ou púnicas as naves que transportan as cerámicas áticas ao Sur da Península é
moi debatido. As opinións máis numerosas inclinanse por atribuirlle aos mercaderes púnicos a introdución daquelas cerámicas a partir de fins do S. V
a.C. (López Monteagudo, 1977-78; 142. Olmos, 1977;
391-392). A estas opinións parecen sumarse os datos arqueolóxicos reunidos no Noroeste peninsular;
zona que pode ser clave na resolución dese problema. De calquer xeito, o que parece fora de toda dúvida, é o feito de que a partir das últimas décadas
do S. V a.C., e durante a prirneira metade do S. IV
a.C., os produtos áticos inundan os mercados da Península Ibérica (Ripoll e Sanmarti, 1978; 36. Olmos
e Garrido, 1982; 256). A partir de mediados do S. IV
a.C. sera cando as cerámicas áticas de figuras vermellas desaparecen practicamente dos mercados
do Sur da Península (Trias de Arribas, 1967; 48. Garcia Cano, 1982; 47). Neste contexto comercial é como se pode explicar a preséncia das cerámicas áticas e púnicas no castro da Forca.
A cambio das suas cerámicas e do cont ido das
ánforas, alén doutros produtos perecedeiros, os comerciantes púnicos posivelmente buscasen no Noroeste determinados metais, como o estaño e o
ouro, que no Baixo Miño, en concreto, aparecen
abundantemente. Os asentamentos situados nas
desembocaduras dos grandes nos do N.O., serian,
posivelmente, os can alizadores dese comércio cara o interior, a través das bacias deses nos.
Todo este tráfego comercial, por moi escaso que
fose, tivo que deixar rastro, por forza, nas comunidades castrexas. Asi é como se poden explicar as
influéncias meridionais presentes na ourivesaria
castrexa, sobre todo a partir de inicios do S. IV a.C.
(Blanco Freijeiro, 1957; 299. Pérez Outeiriño, 1982;
185), ou en tantos outros elementos da cultura material do Noroeste (Ferreira de Almeida, 1973-74;
passim). Quizais, cando nun futuro se conte cun
maior número de datos, se poderá valorar devidamente a trascendéncia destas relacións comerciais
e influéncias culturais, porque é posível que sexan
o estímulo fundamental para o cámbio que parece
observarse na sociedade castrexa en torno aos séculos V e IV a.C.

Xuño de 1986
(24) Tratase dun achado de procedencia
en opinión de Hipólito (1983; 81).
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tanto confusa,
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152

D.

Lámina IX: Detalle das estruturs do ángulo surocidental da cuadrícula 0-14.
poio lavrado na rocha, E e F: muros do nivel inferior.

b:

nivel do pátio enlousado, c: asento ou

Lámina X: Paramento dos muros da construción C na cuadrícula 0-14.

153

Lámina XI: Estruturas arquitectónicas da cuadrícula 0-14. A, B, C e D: construcións do nivel superior,
do nivel inferior, a: pozo, b: nivel de enlousado, e: polo.

E

e F: construcións

P

Lámina XII: Muro interno divisório de reutilización da construción

154

A,

e aspecto do paramento interno desta.

Lámina XIII: Aspecto das estruturas da cuadrícula 0-14, ao iniciarse a excavación da Capa 3; por baixo dela aparece
o pátio enlousado.

Lámina XIV: Perfil estratigráfico N.O. da cuadrícula 0-13, cos diversos pavimentos de utilización da construción

A.
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Lámina XV: Perfil estratigráfico N. do interior da construción C.

Lámina XVI: Perfil estratigráfico do ángulo N.E. da cuadrícula 0-13.
156

Lámina XVII: Vista xeral do corte lonxitudinal, desde o Sur.

Lámina XVIII: Vista xeral do corte lonxitudinal, desde o Norte.
157

Lámina XIX: Construción curva e canle da cuadrícula LL7.

Lámina XX: Patio ou rua enlousada entre as construcións A, B e C; e buraco de saida de augas (a) da canle da construción C.
158

Lámina XXI: Canle da construción C.

Lámina XXII: Construcións C e D cortadas por un muro ciclópeo.
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Lámina XXIII: Plataforma enlousada f e construción circular G, e canle formada entre ambas.

Lámina XXIV: Perfil estratigráfico SSO. da cuadrícula LL7.
160

,

Lámina XXV: Perfil estratigráfico O. da cuadrícula J-7. Derrumbe das construcións sobre o pátio enlousado, e vaso n.°
404 esnaquizado sobre o mesmo.

Lámina XXVI: Perfil estratigráfico S.E.E. da zona da muralla.

161

Lámina XXVII: Perfil estratigráfico S.E.E. da zona exterior á muralla.

Lámina XXVIII: Cerámica castrexa e ática descontextualizada.
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576

83

577

Lámina XXIX: Cerámica do sector C, capa 2 (76-98), e do corte lonxitudinal, capa 6 (576 e 577).

163

540

o

5cm

Lámina XXX: Cerámica do sector C, capa 8 (223), e do corte lonxitudinal, capas 5 (540 e 542) e 6 (564-581).

164 •

321

561

191
Lámina XXXI: Cerámica do sector C: capa 3 (190-191), capa 8 (304) e capa 10 (319); e cerámica cuha reparación, corte
lonxitudinal, capa 6 (561).

Lámina XXXII: Cerámica do sector C, capa 8.
165

Lámina XXXIII: Cerámica do corte lonxitudinal, capa 6.

589
514
o

5 cm

Lámina XXXIV: Diferentes tratamentos das superficies cerámicas: espatulado en duas direccións (514 e 588) e cepillado
oblicuo (589).

166

basto.
Lámina XXXV: Superficie cerámica con desengordurante micáceo

138

o

5 cm.

493

330

vítrea (493), frag. de molde cerámico
Lámina XXXVI: Fusaiolas cerámicas (138-139), frag. de conta de colar de pasta
(716).
e
fíbula
de
bronce
de fundición (330),
167

131

o

5 cm.

3

5 cm

5 cm.

Lámina XXXVII: Machado de pedra pulida (131), plaquiñas de xisto perforadas (362 e 369), e restos de lavras en granito
(674 e 202).

168

670

667

sin

397
e ombreira dunha
Lámina XXXVIII: Pes (161, 372 e 670) e moa (160) de muiño circular, soporte de poste (667), pia (397),
porta (s/n); todo en granito. E: 1/18 (s/n), e 1/8 (resto).

169

130

O

20cm.
197

129

Lámina XXXIX: Placas de xisto perforadas (129 e 130) e amarradeiro (197). \

Lámina XL: Pesas de cuarcita talladas (209 e 387).
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444

517

702

4

o

S cm

Lámina XLI: Seixos tallados (444-706) e lascas (111 e 302).
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