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0. Ficha técnica 
 
 

Título: 
Escavación arqueolóxica, limpeza, documentación, protección 
e sinalización dos petróglifos das Forcadas, no Concello de 
Pontevedra 

Código SXPA: ED 102A 2015/334-0 

Expte S. Arqueoloxía 02.P.750.2015.001 

Localización: As Forcadas, San Pedro de Campañó – Pontevedra 
(Pontevedra) 

Promove: Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Consellería de cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria  

Execución: CITANIA ARQUEOLOXÍA S.L. 

Período de realización: Data de inicio: 18/08/15 
Data de final: 21/09/15 

Equipo de Traballo 

Director Arqueólogo: Israel Picón Platas 
Técnico Arqueólogo: Eduardo Velázquez Turnes 
Auxiliar de Arqueoloxía: Óscar Barros Fernández 
Auxiliar de Arqueoloxía: Óscar Arias Álvarez 
Técnica Restauradora: Begoña Albertos Figueroa 
Alumna de Mestrado en prácticas: Fátima Cores Barcia 
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1. Introdución 
 
Na oferta económica da Xunta de Galicia solicitábanse os seguintes traballos: 
 
1. Limpeza da vexetación e corta de pequenas árbores nunha superficie duns 20 m² o 
borde meridional da pista forestal.  
 
2. Escavación arqueolóxica en área, totalmente manual, que comprenderá unha zona 
envolvente dos gravados duns 30 m² en total. A escavación executarase 
esencialmente no propio camiño forestal. A escavación ten como finalidade esencial 
determinar o tamaño, forma e dimensións da laxe, a existencia doutros gravados, a 
documentación gráfica destes, a definición do contexto e aclarar de se se trata dunha 
pedra cortada e botada como recheo ou ben forma parte dun afloramento rochoso, 
así como a valoración das opcións de preservación do petróglifo.  
 
3. Levantamento planimétrico en detalle dos gravados, reprodución mediante calcos 
de frotado e sobre plástico, e un rexistro fotográfico diúrno e nocturno.  
 
4. Redacción da ficha de inventario no modelo normativizado.  
 
5. Protección dos gravados rupestres: Colocarase un peche de madeira que vede o 
paso de vehículos e delimite a rocha, así como un panel con información gráfica (foto, 
debuxo) e un texto relativo a estes gravados rupestres. Incluirá o tapado parcial da 
rocha, en función dos resultados da escavación. No suposto de que a rocha estivese 
cortada, poderá dispoñerse alternativamente pola Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural o traslado a un lugar público da parroquia e a adecuación e sinalización nese 
espazo. O contrato incluiría eses traballos.  
 
6. Poderá ser preciso recuar o noiro da pista contra o lado setentrional, coa finalidade 
de modificar lixeiramente o trazado da mesma, para evitar o paso de vehículos sobre 
a rocha con gravados.  
 
7. Adecuación da pista na zona afectada pola escavación.  
 
8. Divulgación sobre os traballos que se leven a cabo e sobre os valores propios do 
xacemento arqueolóxico na comunidade local.  
 
Citania Arqueoloxía gañou a devandita oferta e logo de obter os pertinentes permisos 
para poder comezalo traballo de campo, realizou tódolos traballos arriba enumerados 
agás o punto 6, xa que non foi preciso recuar o noiro da pista contra o lado 
setentrional. 
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O petróglifo das Forcadas atopábase en posición secundaria. Por tal motivo, foi 
trasladado, como se contemplaba no punto 5, a unha parcela propiedade da 
Comunidade Veciñal de Montes de Campañó e que posúe unha serie de características 
favorables para a instalación de un petróglifo:  
 

 Fácil visualización pola súa orientación respecto ao sol.  
 Lugar moi concorrido. Atópase pegado ao Camiño Portugués e a uns 50 m. Da 

igrexa parroquial. 
 Está protexido do tráfico rodado. 
 A Comunidade de Montes plantará herba na súa contorna.  
 Etc. 

 
Os técnicos da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia; Sr. Carballo 
Arceo e Sr. Barbi Alonso estiveron de acordo coa parcela proposta así como o 
arqueólogo director da intervención. 
 
Por último, queremos expresar o noso agradecemento coa Comunidade Veciñal de 
Montes de Campañó e xeral, e particularmente co seu presidente José María 
Domínguez Vidal pola súa total colaboración desinteresada. 
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2. Resumo de resultados Arqueolóxicos 
 
Localización do petróglifo  Coordenadas. Absolutas 
As Forcadas, Campañó, Pontevedra 
(Pontevedra). 

 UTM29- ETRS89. 

 
Cota de inicio  Cota final 

 +225,42 s.n.m   +224,17 s.n.m 
 
Acadouse o substrato de base  Estratigrafía 
Non  UE-01: cuberta vexetal (herba, 

fentos, silvas e acacias). 
UE-02:. depósito orgánico. 
UE-03: terra mineral de cor pardo.  
UE-04: depósito orgánico con pedras 
de tamaño medio. 
UE-05: corte 
UE-06: terra orgánica con moitas 
raíces 

 
Ben arqueolóxico  Material arqueolóxico 
Petróglifo  Non 
 
 
Valoración arqueolóxica e patrimonial 
A intervención arqueolóxica consistiu nunha roza e retirada de capa vexetal. Logo 
escaváronse, baixo metodoloxía arqueolóxica, 30 m² onde se atopaba o petróglifo das 
Forcadas.  
Despois de comprobar que a posición do ben era secundaria, foi trasladado a unha 
parcela sita no lugar do Cabaleiro a 2,6 Km do lugar do achado e pertencente á 
Comunidade Veciñal de Montes de Campañó. Foi seleccionada polas súas 
características.  
Por último, instalouse un panel con información gráfica e textual e realizouse unha 
charla para presentalos resultados entre a veciñanza. 
Non se escavaron niveis arqueolóxicos nin se localizaron materiais arqueolóxicos. 
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3. Situación e emprazamento 
Os gravados foron localizados nun camiño de terra, situado na aba leste do outeiro 
coñecido como Alto de Castrove, a unha altura de 225 m.s.n.m.  

 
Imaxe 1 Localización dos gravados sobre o mapa do centro de descargas del IET Instituto de Estudos 
do Territorio. Xunta de Galicia.IGN, 1/5000 (fonte: http://visorgis.cmati.xunta.es/cdix/mapa.html) 
 

DATUM ETRS89 

LATITUDE 42° 28´ 33.86´´ N 

LONXITUDE 8° 40´ 44.26´´ W 

FUSO UTM 29 

COORDENADA X 526.388´49 

COORDINADA Y 4.702.686´18 

ALTITUDE 225 m. 

Táboa 1 Datos xeográficos obtidos na páxina web  http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/ 

http://visorgis.cmati.xunta.es/cdix/mapa.html
http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/
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Actualmente está situado nunha parcela privada propiedade da Comunidade Veciñal 
de Montes de Campañó 
 

 
Imaxe 2 Localización dos gravados sobre o mapa do centro de descargas del IET Instituto de Estudos 
do Territorio. Xunta de Galicia.IGN, 1/5000 (fonte: http://visorgis.cmati.xunta.es/cdix/mapa.html) 
 

DATUM ETRS89 

LATITUDE 42° 27´ 49.75´´ N 

LONXITUDE 8° 39´ 51.18´´ W 

FUSO UTM 29 

COORDENADA X 527.560´91 

COORDINADA Y 4.701.329´56 

ALTITUDE 106 m. 

Táboa 2 Datos xeográficos obtidos na páxina web  http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/ 

http://visorgis.cmati.xunta.es/cdix/mapa.html
http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/
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4. Memoria dos traballos arqueolóxicos 

4.1 Protección legal 
A intervención arqueolóxica realizada con código ED 102A 2015/331-0 atívose ao 
disposto na normativa do organismo competente en Galicia en materia de patrimonio 
arqueolóxico, a Xunta de Galicia: 
 
- Decreto 199/1997, do 10 de xullo, que regula a actividade arqueolóxica en Galicia. 
- Lei 8/1995, de 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia. 
 

4.2 Intervención Arqueoloxía 
A intervención arqueolóxica cinguiuse ao programa de actuacións definidas na 
solicitude de oferta económica para a realización dos traballos de escavación 
arqueolóxica, limpeza, documentación, protección e sinalización do petróglifo das 
Forcadas. 

4.2.1 Limpeza de vexetación 
A primeira actuación realizada polo equipo foi a realización da limpeza da vexetación e 
corta de pequenas árbores (acacias) nunha superficie duns 38 m². 
 

 
Imaxe 2 Israel Picón rozando con fouciño de mango longo a vexetación ao pé do petróglifo. 

 

4.2.2 Escavación arqueolóxica 
O rexistro estratigráfico levouse a cabo utilizando como base o método ideado por E. 
C. Harris.  
 
Non se exhumou ningún tipo de material arqueolóxico moble agás o GA36038A17 
(Petróglifo das Forcadas). 
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Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Depósito 01 
Descrición Manto vexetal que se estende por toda a área. Está 

composto por unha capa de herba mesturada con fentos, 
silvas, xestas e algunha acacia. 
Localizouse o petróglifo  

Interpretación Horizonte O. 
Relacións estratigráficas  
Aséntase sobre (depósito) UE 02, UE 04 
 

 
Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Depósito 02 
Descrición Unidade estratigráfica moi escura -case negra-, formada 

pola descomposición de restos orgánicos (humus) e con 
presenza de cachotes de tamaño medio.  
O petróglifo asentábase sobre ela.   

Interpretación Horizonte A 
Relacións estratigráficas  
Cuberto por (depósito) UE 01 
Aséntase sobre (depósito) UE 03 
Cortado por (corte) UE 05  
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Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Depósito 03 
Descrición Carece de humus. A súa cor é mais clara (parda), no que 

se depositan los materiais arrastrados dende arriba, 
principalmente materiais arxilosos. 
Presenta algúns carbóns, na parte máis superficial, 
xerados durante os incendios de 2006. 

Interpretación Horizonte B. 
Relacións estratigráficas  
Cuberto por (depósito) UE 02, UE 04 
Apóiaselle (depósito) UE 06 
Cortado por (corte) UE 05 
 

 
Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Depósito 04 
Descrición Terra orgánica que presenta pedras de gran tamaño e 

transcorre en sentido leste-oeste en paralelo á pista 
Interpretación Horizonte A. 
Relacións estratigráficas  
Cuberto por (depósito) UE 01 
Cubre o (depósito) UE 06 
Aséntase sobre (depósito) UE 03 
Enche o (corte) UE 05  
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Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Corte 05 
Descrición Corte irregular con forma alongada que se estende en 

paralelo ao camiño. Paredes de sección vertical  
Interpretación Corte producido por unha escavación moi recente asociado 

a un proceso de construción do camiño. e está enchido 
polas UES 04 e 06 

Relacións estratigráficas  
Recheo por (depósito) UE 04 e UE 06 
Corta a (depósito) UE 02, UE 03 
 

 
Intervención Área Tipo Nº 
ED 102A 2015/334-0 - Depósito 06 
Descrición UE orgánica de cor negra e con múltiples raíces. Tan so 

se localiza no perfil oeste. 
Interpretación Nivel de recheo asociado ao proceso de construción do 

camiño 
Relacións estratigráficas  
Cuberto por (depósito) UE 04 
Enche o (corte) UE 05 
Apoiase sobre (depósito) UE 03  
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4.2.3 Levantamento planimétrico 
Logo de acondicionala zona de actuación e xusto antes de comezar a retirada de 
estratigrafía, situáronse dúas bases topográficas -datum xeodésico ETRS8901-, sobre 
as que se rexistrou toda a intervención cunha estación total: Leica TCR 805 Power. A 
base chamada 01 situouse na esquina noroeste da área de intervención  
 

X 526,394´70 
Y 4.702.687´03 
Z 225,19 

 
A base 02 situouse na esquina suroeste da área de intervención 
 

X 526.394´41 
Y 4.702.680´96 
Z 224,51 

4.2.4 Redacción da ficha do inventario 
A ficha do inventario da Xunta de Galicia incorpórase dentro do Anexo 02 da presente 
Memoria 
 

4.2.5 Protección dos gravados rupestres 
 
A intervención realizada no petróglifo das Forcadas (Campañó, Pontevedra), consistiu 
na escavación e no rexistro do petróglifo como xa se explicou anteriormente. 
Mediante a escavación do perímetro da laxe pretendíase coñecer si se encadraba nun 
afloramento mais amplo ou ben, estaba desprendida e fora da súa localización orixinal.  
 
Tras certificar que a laxe estaba exenta, procedeuse á documentación dos motivos do 
panel para poder obter de maneira detallada a sinal dos gravados presentes e a súa 
iconografía: 
 

 Primeiro, realizouse un calco empregando a técnica do frotagge con papel 
carbón sobre papel vergueteado. Obtívose unha imaxe onde as liñas mais 
escuras se corresponden coas zonas de relevo dos gravados e os espazos mais 
claros se corresponden cos sucos.   
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Imaxe 4 Vista de detalle do calco realizado pola técnica do frotagge no petróglifo das Forcadas 

 
 O segundo dos calcos realizouse sobre plástico, debuxándose con rotuladores 

permanentes de diferentes cores, todos aqueles releves perceptibles, 
distinguindo entre aqueles atribuíbles á acción antrópica e aqueles outros de 
orixe natural.  

 

 
Imaxe 5 Vista de detalle do proceso de realización do calco sobre plástico do petróglifo das Forcadas 

 
Deste xeito en cor negro, debuxouse mediante liñas continuas o contorno 
correspondente cos relevos dos gravados e con liña descontinua, aquelas zonas onde 
se perdía ou era menos nítida a traza destes. En cor vermello perfiláronse aquelas 
excoriacións cuxa presenza supoñen unha interrupción nos motivos dos gravados. Do 
mesmo xeito en cor verde, foron debuxadas as diáclases da pedra que se puideron 
identificar.  
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Tras este rexistro en campo efectuouse a superposición de ámbolos dous calcos para 
contrastalos entre si e, finalmente completouse este traballo coa dixitalización dos 
motivos resultantes. Sobre os gravados rupestres, realizouse un levantamento 
planimétrico xeorreferenciado. 
 

 
Imaxe 6 Resultado despois da superposición das dúas técnicas aplicadas e da xeorreferenciación ao 

petróglifo das Forcadas 
 
Unha vez completada esta primeira fase de escavación e rexistro, a laxe granítica, foi 
trasladada ao novo emprazamento –previamente acondicionado mediante a 
realización dunha roza da vexetación-. A zona que se escolleu para a nova localización 
do petróglifo, correspóndese cun espazo cedido pola Comunidade de Montes de 
Campañó de forma vitalicia. Encóntrase dentro dun recinto que forma parte dun 
parque situado a escasos metros da Igrexa Parroquial de San Pedro de Campañó, a 
carón da estrada que discorre polo núcleo de Campañó pero protexido do tráfico 
rodado. 
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Este traslado acometeuse servíndose dun pequeno tractor con remolque. A laxe foi 
depositada e fixada sobre un palé. Toda a superficie de contacto da laxe protexeuse 
con xeotéxtil para evitar que calquera roce ou movemento durante o traxecto de 2,6 
km, puidera ter producido algún dano sobre o petróglifo.  
 

 
Imaxe 7 Petróglifo das Forcadas protexido e fixado ao palé antes do seu traslado 

 
Unha vez depositada a laxe no novo emprazamento escavouse un burato coa 
profundidade e inclinación adecuados para propiciar unhas mellores condicións de 
visualización dos gravados. O fondo deste furado cubriuse con xeotextil e unha 
primeira capa de area para melloralo asento da laxe e minimizar o crecemento de 
vexetación ao carón da súa contorna. Por último, usouse a terra previamente retirada 
para acabar de fixalo ben ao lugar. 
 

 
Imaxe 8 Preparación do lugar onde se instalou o Petróglifo das Forcadas  



   
 Escavación arqueolóxica, limpeza, documentación, protección e sinalización  

dos petróglifos das Forcadas, no Concello de Pontevedra 
 

Citania Arqueoloxía S.L.  17 

 
Xa na nova localización aproveitáronse as condicións climatolóxicas favorables para 
realizar a fotografía nocturna con luz rasante. 
 

 
Imaxe 9 Vista de detalle da fotografía nocturna do petróglifo das Forcadas. 

 
O petróglifo presenta uns glifos da Idade do Bronce situados no suroeste da laxe de 
granito de 0,83 x 0,82 metros e cunha altura máxima de 0,19 m. Obsérvanse dúas 
combinacións circulares con liñas formando unha figura xeométrica abstracta de dúas 
combinacións circulares compostas por tres círculos, cazoleta central e apéndice, liñas 
de unión entre elas e unha cazoliña con liña.  
 

 A combinación situada no centro da rocha ten o seu círculo máis exterior de 22 
cm. e un apéndice de 21 cm. con dirección NL-SO. 
 

 A combinación situada máis ao oeste é de tamaño máis reducido co círculo 
exterior de 19 cm. e un apéndice de 17 cm. con dirección N-S, que remata no 
contacto co apéndice da combinación anterior. Lamentablemente, este 
labirintos estaba incompleto xa que a laxe está rota. 
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4.2.6 Traballos sobre a pista na que se atopaba o petróglifo 
Estes traballos contemplaban dúas actuacións a realizar se o petróglifo fose un ben 
inmoble: 

-Recuar o noiro da pista contra o lado setentrional 
-Adecuación da pista na zona afectada pola escavación 
 

Logo da actuación, certificamos que o GA36038A17 era un ben inmoble. Non se 
atopaba in situ e por tal motivo, foi trasladado a unha parcela comunal onde se 
garante a súa correcta protección e conservación. 
 
Escavouse, baixo metodoloxía arqueolóxica, unha área de 30m², enriba da pista 
forestal que complicaba a circulación de vehículos agrícolas e de persoas. 
Acondicionouse a zona afectada ata devolvela ao seu estado orixinal.    
 

 

 

Imaxe 10 Vista da pista antes e despois da intervención arqueolóxica. 
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4.2.7 Divulgación dos traballos 
Colocouse un panel con información gráfica (foto, debuxo) e un texto relativo a estes 
gravados rupestres. O formato seleccionado foi o dun atril cunhas dimensións de 0,90 
x 0,70 m., cun vinilo impreso laminado en cor do tamaño do atril. Foron instalados 
sobre unha bandexa de metal e catro postes de aceiro inox a unha altura de 0,80 m. 
Prestamos especial atención na localización do panel para que non xere sombras ou 
que se abatan sobre o Ben ou impactos visuais indesexados. O propio panel, xunto co 
muro de perpiaño e o zócalo de pedra existentes, tamén fai de barreira protectora. 
 

 
Imaxe 11 Vista do panel co petróglifo de fondo. 

 
Tamén se instalou, un segundo panel na beira do Camiño Portugués, nun machón que 
pecha a parcela propiedade da Comunidade de Montes de Campañó onde se asentou 
o petróglifo. É un vinilo direccional laminado sobre panel, composto por dúas follas de 
aluminio de 0.30 mm e con un centro de polietileno extruído “dibond”. Ten unhas 
dimensións de 297 x 420 mm (A3). 
 

 
Imaxe 12 Vista dos dous paneis e do muro que separa o petróglifo do tráfico rodado. 

 
Por outro lado, darase unha charla onde se darán conta dos traballos desenvoltos. A 
data está por concretar pero fomos convidados, para o outono do presente ano, pola 
Comunidade Veciñal de Montes de Campañó e a Asociación Deportiva Cultural de 
Campañó. 
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5. Documentación gráfica 
 

5.1 Fotografía 
Toda a documentación fotográfica tirada: foto cenital, rozado inicial e traballos 
durante a escavación arqueolóxica, fotos nocturnas, do traslado e do calco e frotagge 
incorpórase dentro do DVD do Anexo 01 da presente Memoria 
 

5.2 Planimetría 
 
Plano 1. Localización xeográfica orixinal do petróglifo das Forcadas 
 
Plano 2. Modelo do terreo da contorna do petróglifo das Forcadas 
 
Plano 3. Unidades estratigráficas da escavación 
 
Plano 4. Topografía final de escavación 
 
Plano 5. Xeorreferenciación do calco do petróglifo 
 
Plano 6. Nova localización xeográfica do petróglifo das Forcadas 
 
Plano 7. Localizacións do petróglifo das Forcadas 
 
Plano 8. Perfís N e W da escavación 
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