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E ste documento recolle os resultados dos traballos desen-
volvidos no lugar do Coto e Pelloeiro, no concello de

Culleredo, en relación coa construción do gasoduto ramal
sur: Mugardos-Sabón, responsabilidade de Reganosa. Esta
actuación realizouse entre o 21/02/07 e o 23/03/07.

A necesidade desta actuación parte da localización dunha
serie de evidencias arqueolóxicas, concretamente conxuntos
de materiais, durante os traballos de control e seguimento
arqueolóxico da obra.

O obxectivo desta intervención foi determinar a existen-
cia ou non dun xacemento arqueolóxico, definir e valorar as
características, a súa potencialidade, tipoloxía e cronoloxía, así
como delimitar a súa extensión.

Esta zona caracterízase por unha elevación de 237 m de
cota máxima, coroada por grandes afloramentos graníticos,
en cuxas ladeiras se atopan unha sucesión de chanzos e espa-
zos en terrazas de aparencia antrópica. Ao E, o terreo descen-
de progresivamente formando un amplo rechán en altura,
entre afloramentos de granito, e comprendido entre a eleva-
ción anterior e outra de similar altitude. Ao W e SW, a caída
é máis acusada, abríndose ao val, con espazos de cultivo ao pé
da ladeira denominados Os Castros, cuxo topónimo reflecti-
ría o seu carácter arqueolóxico. Ademais, o camiño tradicional
coñecido como Camiño dos Montañeses transcorre polo lí-
mite occidental desta zona. A microtoponimia permite iden-
tificar como O Coto un outeiro nun dos puntos máis eleva-
dos e de mellor visibilidade do contorno, que conforma un
pequeno rechán cara ao NE, semiprotexido e delimitado es-
pacialmente a SE e SW por grandes batolitos. O rechán situa-
do ao pé da ladeira SE de O Coto é denominado O Pelloeiro.

Os traballos no lugar do Coto/Pelloeiro consistiron na
apertura de sete sondaxes manuais, repartidas ao longo da área
cautelada. Tras as evidencias identificadas nas sondaxes, e por
instancia da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, propúxo-
se a modificación do trazado para mitigar o impacto que as
obras do gasoduto xerarían sobre o xacemento. Posteriormente
realizouse unha prospección magnética cun gradiómetro de
protóns para identificar a traza do foxo atopado no Pelloeiro.

RESUMO DOS RESULTADOS

As evidencias arqueolóxicas documentadas durante os tra-
ballos de escavación na parte alta do Coto limítanse á identi-
ficación dun empedramento no límite da expropiación, aos
restos de actividade metalúrxica e a unha estrutura de pedra
no perfil da pista de obra. No lugar do Pelloeiro localizouse
un tramo de foxo escavado na rocha. O resto das evidencias
consisten nunha importante actividade de cantaría así como
en numerosos fragmentos de cerámica e nalgún lítico.

A presenza da rocha a escasos centímetros da superficie
na parte alta tivo como consecuencia que as máquinas altera-
sen os posibles niveis arqueolóxicos. Outro aspecto impor-
tante é que as evidencias arqueolóxicas máis claras se locali-
zan no límite de expropiación e fóra dos terreos afectados
pola obra, o que dificultou enormemente a interpretación, xa
que a superficie escavada foi moi pequena como para formu-
lar hipóteses concretas sobre a funcionalidade das estruturas.

A pesar de todo, as estruturas documentadas parecen indi-
carnos que nos atopamos no extremo dun xacemento da Idade
do Ferro, que non responde aos patróns habituais dos xace-
mentos deste período, xa que se identificaron dúas estruturas

Vista xeral da zona de traballo
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NOTA
1 Laboratorio de Patrimonio - USC.

probablemente defensivas: un foxo, unha estrutura de pedra
tipo parapeto e os restos dun empedramento que podería
formar parte dun camiño de acceso ao asentamento. As limi-
tacións de traballar no contexto da obra, cinguíndose á banda
de expropiación, non permitiron aclarar máis nin a funciona-
lidade das estruturas nin a configuración do xacemento.

SÍNTESE DOS MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

Os materiais recuperados durante os traballos de escava-
ción proporciónannos dous conxuntos cerámicos distintos.

O conxunto cerámico recuperado no Coto presenta tipos
cerámicos de pastas groseiras, case sen acabamento, con pre-
senza dos primeiros exemplos de bordos engrosados e con
arestas, que parecen remitirnos a momentos tardíos do Ferro I,
arredor do século V a. C., coa única excepción que presentan
os cordóns plásticos que poden ampliar a cronoloxía ata o
século IV a. C. Tamén se atoparon dous instrumentos líticos de
moenda e escouras. Por outro lado, os materiais documentados
na parte baixa, conforman un conxunto heteroxéneo con ma-
teriais procedentes de arrastres da parte superior, mesturados
con materiais medievais e maioritariamente contemporáneos.

Podemos concluír que os materiais nos sitúan nun mo-
mento de transición entre a primeira e a segunda Idade do
Ferro, entre os séculos V-IV a. C.

VALORACIÓN E CONCLUSIÓNS

Á hora de facer unha valoración arqueolóxica debemos
analizar unha serie de elementos que a condicionan.

Os materiais cerámicos adscríbense á Idade do Ferro, aínda
que a configuración topográfica do xacemento non responde
ao típico patrón característico dos asentamentos deste período.

O xacemento do Coto atópase nos contrafortes do monte
Xalo, nun outeiro cara á cabeceira do rego Valiñas. Este outei-
ro mostra unhas pendentes máis acusadas nas vertentes W e
SW e presenta no N-NE unha chaira que descende suave-
mente ata o punto de rotura da pendente. A traza da obra
discorre polo N-NE do monte.

Durante o desenvolvemento dos traballos realizouse unha
prospección intensiva no outeiro, na cal non se identificaron
estruturas visibles características dos poboados castrexos (fo-
sos, parapetos…), salvo unhas terrazas que bordean os bato-
litos da parte alta. O espazo habitable é reducido, xa que a
maior parte da superficie do monte está cuberta por grandes
afloramentos. As ladeiras do monte organízanse nunha suce-
sión de chanzos e espazos en terrazas que puideron habilitar
máis espazos de ocupación.

As evidencias arqueolóxicas, e o feito de que a obra disco-
rra por unha zona próxima á rotura de pendente, parecen
indicarnos que nos encontramos no extremo do xacemento.

O foxo (cunha orientación NE-SW), documentado na parte
máis vulnerable do xacemento, a estrutura de pedras tipo
parapeto (no extremo NNE) e o empedramento localizado
no mesmo rechán, que pode formar parte dun camiño de
acceso, semellan indicarnos que poderiamos estar perante
parte dun sistema defensivo. Esta afirmación hai que tomala
con cautela, debido ao grao de alteración provocado pola
obra e a que os restos documentados se atopan cerca do
límite de expropiación, proporcionando escasa información
para poder contrastar esta hipótese.

En conclusión, podemos dicir que nos atopamos cun
xacemento que se adscribe á Idade do Ferro, pero que non
responde á tipoloxía dos asentamentos deste período. Non
podemos falar dun castro nos termos habituais, pois non se
documentaron evidencias concluíntes que o indiquen. Parece
que o xacemento, polas estruturas identificadas, pode ser de
carácter habitacional, pero sen manter os parámetros habi-
tuais dos poboados típicos. Un argumento que apoia a hipó-
tese de que foi un asentamento habitacional é a situación,
localizado nun alto orientado cara ao val, con boas defensas
naturais e un amplo dominio visual. Debemos valorar que os
materiais nos sitúan entre a primeira e a segunda Idade do
Ferro, momento en que cambia o patrón de localización dos
asentamentos e empezan a se orientar cara aos vales. Así
mesmo, tanto os materiais cerámicos recuperados, maiorita-
riamente recipientes de cociña e contedores de almacenaxe,
así como os fragmentos de muíño, vólvennos indicar nova-
mente un ámbito doméstico.

Vista xeral do empedramento documentado no Coto




