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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA  
EN ÁREA NOS SOARES DA RÚA  
SAN FROILÁN NÚMS 16, 18 E 20 DA 
CIDADE DE LUGO

Introdución

O proxecto de escavación arqueolóxica en área nos 
soares núms 16, 18 e 20 da rúa San Froilán da cidade 
de Lugo (unidades estratigráficas UUEE 130108, 
130109 e 130110) desenvolveuse entre os meses de 
xuño e xullo do ano 2020, baixo a dirección de Iván 
Álvarez Merayo, contando con María Luz Fernández  

 
 
Sánchez e Javier Chao Álvarez como equipo técnico. A 
intervención desenvolta baseábase na resolución dos 
Servizos Técnicos Municipais de Arqueoloxía de Lugo, 
de acordo coa solicitude de autorización de licenza 
para a construción dunha serie de apartamentos.  
(Fig. 1)

Fig. 1. Localización do soar dentro da cidade de Lugo.

Iván Álvarez Merayo
María Luz Fernández Sánchez
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Cando nos presentamos no espazo que se vai intervir, 
un dos tres soares, o núm. 20, fora xa demolido logo 
de autorización do Concello de Lugo, ao igual que os 
distintos alpendres agrícolas que ocupaban os patios 
traseiros, algúns dos cales estaban arrimados contra a 
propia muralla romana da cidade.

No proxecto arqueolóxico autorizado no seu día, 
estaba prevista a apertura dunha superficie de 543 
m2. Esta superficie correspondíase coa totalidade dos 
soares núms 16, 18 e 20 da rúa San Froilán, agás unha 
franxa de 8 m de longo, en toda a lonxitude da fachada 
traseira. Este espazo correspóndese cos derradeiros 
8 m desde a fachada posterior dos edificios até a 
muralla de Lugo. Porén, por petición da propietaria, e 
logo de consulta aos Servizos de Arqueoloxía, tanto 
do Concello de Lugo, como da Xunta de Galicia, 
aumentamos a superficie de escavación incluíndo os 
8 m de separación da muralla e, ademais, a traseira 
do edificio núm. 22 da rúa San Froilán, que conecta 
directamente coa zona de actuación e pertence ao 
mesmo promotor, resultando unha superficie total 
escavada duns 730 m2. Ao remate dos traballos 
confirmamos o acertado desta decisión baseándonos 
nos interesantes resultados obtidos: relación muralla/
cimentación co intervallum. Secuencia intervallum/
muralla con obradoiro de olaría, distribución dun 
obradoiro de olaría, etc.

A escavación arqueolóxica

Ao comezo dos traballos de escavación, e debido ao 
diferente trato ao que foron sometidos os distintos 
espazos da zona de actuación ao longo dos anos, 
formulamos dous xeitos distintos de actuar. Por unha 
banda, na zona en contacto coa rúa San Froilán, no 
espazo ocupado polos edificios, e por outra, na zona 
pegada á muralla romana, a correspondente cos 
patios/hortas deses edificios. Na primeira das zonas 
o traballo foi manual desde o principio, xa que o 
espazo dos edificios semellaba ter sido nivelado con 
anterioridade para axeitalo ás vivendas, mentres que 
na zona traseira, o volume de terra achegado para o 
acondicionamento das hortas chegaba aos 2 m de 
media, polo que a retirada deste nivel se fíxo mediante 
medios mecánicos. Este distinto trato recibido 
polas dúas zonas que diferenciamos tiña tamén o 

seu reflexo nos resultados finais da intervención. 
Na zona de fachada coa rúa San Froilán, unicamente 
constatamos niveis aparentemente decimonónicos 
case que desaparecidos. A nivelación do espazo 
para a construción das casas actuais destruíron toda 
evidencia anterior. Pola contra, na zona de patios 
baixo o nivel de 2 m de terra de horta, aparecían case 
inmediatamente as primeiras evidencias de estruturas 
baixo imperiais.

Como vimos de comentar, a primeira das zonas nas 
que se distribuíron os traballos apenas deu resultados. 
Baixo os pavimentos contemporáneos de terrazo e 
formigón, aparecía unha camada de terra orgánica 
de cor negra, pouco compacta e de gran medio, 
mesturada cos cascotes e restos de cal. Esta unidade, 
común ás tres edificacións, descansaba directamente 
sobre o substrato xeolóxico base, a arxila alaranxada 
propia de Lugo. Como estruturas o antigo saneamento 
de laxes de lousa presente nas tres construcións, 
un pozo moderno/contemporáneo no soar núm. 16 
e dous muros que distribuirían o que foi o baixo da 
antiga casa do núm. 20. Pequenas foxas escavadas no 
substrato estaban presentes tamén nos tres soares. 
Require unha maior atención, sen ningunha dúbida, a 
segunda zona de actuación, na traseira dos edificios, a 
zona en contacto coa muralla.

Ao momento do inicio dos traballos, as traseiras dos 
edificios núms 16, 18 e 20 eran as hortas e patios 
destes. Toda a súa superficie tiña sido elevada unha 
media de 2 m a respecto do nivel de uso do baixo dos 
inmobles. Nada máis retirar ese recheo, apareceron as 
primeiras evidencias das estruturas que se atopaban 
soterradas (fig. 2). Un muro de aparencia romana 
(UEc122) (fig. 3) e dúas manchas de terra de cor 
escura, unha pegada á muralla contra a esquina NE do 
soar e outra cara a metade do sector NW destacaban 
sobre un nivel de terra clara, indicando ben ás 
claras cadansúa escavación nunha nova unidade 
estratigráfica que estaba a aparecer.
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Fig. 2. Superficie para escavar despois da limpeza manual.  
Desde NW.

 Fig .3. Muro UEc122 antes da escavación. Desde NE .                  

          

Despois da limpeza desa superficie cunha pa mecánica 
primeiro (debido ao extenso do soar retirouse a parte 
superficial máis grosa) e, manualmente despois, 
constatamos a presenza de dúas unidades maioritarias 
que ocupaban, case por metades, toda a superficie 
de actuación, os pavimentos UE 104 e 111. Estas 
dúas estruturas son a referencia para a secuencia de 
ocupación e interpretación do uso do soar en época 
romana.

Comezamos coa limpeza da parte inmediata á muralla, 
a UE104. Segundo se retiraba a derradeira das capas 
do nivel de recheo das hortas, aparecía un nivel de 
terra de cor amarela e textura arxilosa, con presenza 
de pequenos cantos rodados que se estendía cara ao 
SE cun longo de 10 m, e ocupaba toda a lonxitude da 
muralla e, polo tanto, do soar (fig. 4). Esta unidade 
pegaba, ao SE, contra os restos dun muro romano 
(UEc110) (fig. 5). Debido a que polo N morría contra a 
muralla, fixemos unha pequena sondaxe aproveitando 
unha alteración neste nivel, o que nos serviu para 
comprobar como esta UE104 cubría a cimentación da 
muralla (fig. 6) e descansaba nunha unidade de terra 
de cor gris e textura xabregosa, bastante homoxénea, 
con mestura de pequenos fragmentos de tegula, de 
escasos cantos rodados e de pequenas lousas, e baixo 
esta, un segundo nivel de cantos rodados de tamaño 
medio, ás veces substituído polas pedras resultantes 
da destrución de muros. (Fig. 7) A homoxeneidade 
desta secuencia construtiva, a extensión que 
ocupaba, 10 m de longo e paralela á muralla, e o feito 
de que tapase a cimentación da muralla, levounos á 
conclusión de que esta UE104 era o intervallum da 
muralla romana da cidade. Retomaremos esta UE 
máis adiante.

Fig. 4. O intervallum definido (UE104). Desde NE.             
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Fig. 5. Muro UEc110. Separa o intervallum da UE111. Desde WSW.

  

Fig. 6. Cimentación da muralla. Desde SE.

 Fig. 7. Estratigrafía do intervallum. Desde WSW.

Diciamos no parágrafo anterior que o intervallum, 
paraba, a SE, contra un muro (UEc110). Este muro 
marca, pois, a fin do intervallum, e o inicio doutro 
espazo, o definido polo segundo pavimento antes 
comentado, o UE111. Este nivel/pavimento de laxes de 
lousa de diferentes tamaños asentadas e mesturadas 
con arxila de cor amarela-marrón clara remataba 
contra o muro UEc122, o primeiro en aparecer e citado 
anteriormente. Escavada nesta capa, apreciabamos 
unha mancha de tendencia elíptica e cor negra, 
mesturada con carbóns vexetais (fig. 8). Tras da súa 
escavación comprobamos como estabamos ante 
unha estrutura de forno cerámico moi ben conservada 
e de bo tamaño, de planta circular e construído en 
laxes de lousa tomadas con arxila amarela (fig. 9). 
En comparación cos modelos habituais de fornos 
localizados noutras intervencións da cidade, neste 
forno 1 advírtense interesantes novidades, como son 
a súa planta perfectamente circular ao seu diámetro 
bastante crecido ou a sustentación sobre tres arcos, 
sendo común os pares en 2 e 4 (fig. 10). Diciamos 
antes que este pavimento UE111 paraba contra o 
muro UEc122. Este muro formaba unha estrutura 
tipo alpendre (baseándonos na súa pouca coidada 
elaboración), que tería, no seu interior, un pavimento 
de laxes de lousa de diferentes tamaños asentadas e 
mesturadas con arxila de cor amarela-marrón clara (fig. 
11). Esta estrutura estaría asociada a unha serie de 
buracos de poste. Lamentablemente, este alpendre 
foi destruído en máis da súa metade pola construción 
dos edificios da rúa San Froilán núms16 e 18.

Fig. 8. Carbonización que indicaba a presenza do Forno 1. Desde 
NW  
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Fig. 9. Cámara de combustión do Forno 1. Desde WSW.

Fig. 10. Detalle da cámara de combustión do Forno 1. Desde NW. 

Fig. 11. Alpendre do Forno 1. Desde N.

Até o de agora vimos de describir o derradeiro 
momento, constatable, de ocupación romana 
neste soar, é dicir, nun momento algo posterior á 
construción da muralla, arredor da cuarta centuria 
da nosa era, neste espazo había unha rúa pública, o 
intervallum, que tiña arrimado un obradoiro de olaría 
organizado en torno a un forno cerámico, un alpendre 
e un aberto tipo patio con cobertura lixeira, se cadra 
vexetal, soportada por postes.

Volvamos agora ao intervallum. Cando fixemos a 
sondaxe pegada á muralla para ver a súa cimentación, 
descubrimos como asomaba a cabeza dun muro baixo 
do pavimento desta rúa, é dicir, o intervallum selaba 
unha estrutura previa. Con este dato, procedemos a 
desenvolver unha nova sondaxe na procura da súa 
definición. O resultado foi a exhumación dun novo 
alpendre moi semellante ao anterior (fig. 12). Este 
alpendre estaría asociado a unha serie de buracos de 
poste e pilastras. Este novo edificio foi desmontado 
ao construír a muralla e o intervallum, despois o 
espazo limpouse e parte das pedras da estrutura 
pasaron a formar o rudus da vía, polo que non hai nivel 
de derrubamento.

Fig. 12. Alpendre do Forno 2. Desde E.
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Igual ao que acontecera cando escavamos o 
pavimento UE111, na limpeza do intervallum, 
e a escasos 4’5 m ao W deste novo alpendre, 
apreciamos unha mancha de tendencia elíptica e cor 
negra, mesturada con carbóns vexetais. Tras da súa 
escavación comprobamos como estabamos ante unha 
nova estrutura de forno cerámico en excelente estado 
de conservación e de menor tamaño que o anterior, o 
forno 2 (fig. 13). Presenta unha morfoloxía con trazos 
singulares, como a planta circular, soporte de grella 
de dúas arcadas ou boca de praefurnium estreita 
(fig. 14). Entre o alpendre e este novo forno, abríase 
o que debeu ser un patio pavimentado con cantiños 
rodados. (Fig. 15)

Fig. 13. Vista do Forno 2, desde a muralla.   Desde NW.

Fig.14. Detalle da cámara de combustión do Forno 2. Desde SE.

 

Fig. 15. Pavimento empedrado. Desde SE.

É dicir, nun momento inmediatamente previo á 
construción da muralla, a finais da III centuria da nosa 
era, no espazo ocupado despois polo valo defensivo 
e o seu intervallum, estaba a funcionar un segundo 
obradoiro de olaría organizado arredor dun forno 
cerámico, un alpendre e un aberto, tipo patio, con 
cobertura lixeira, se cadra vexetal. Coa construción 
da defensa, este forno demoleuse para permitir a 
construción da muralla e intervallum.
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Cando explicamos o espazo definido polo pavimento 
do forno 1, diciamos que estabamos no derradeiro 
momento constatado do uso deste espazo na época 
baixo imperial, e a relación de cotas e niveis entre o 
intervallum e este forno 1 defíneos como coetáneos. 
Isto é certo, pero pode dar a impresión de que o 
forno 1 é máis recente que o forno 2, amortizado 
coa construción da muralla/intervallum, e isto non é 
certo. Cando continuamos a escavación do espazo 
do pavimento do forno 1 confirmamos dous niveis de 
uso anteriores deste obradoiro, o que nos indica que 
este forno 1, xa funcionaba antes da construción da 
muralla e o seu intervallum, é dicir, o forno 1 e o forno 
2, funcionaron un tempo indeterminado á vez.

A modo de resumo, atopámonos nun lugar no que 
en época baixo imperial, en momentos previos á 
construción da muralla, estaban funcionado dous 
obradoiros de cerámica, ou un con dous fornos 
(constatados). Estas olerías estaban definidas 
por cadanseu forno, pendello cuberto e patio. 
Cando se constrúe a muralla, unha desas olerías, a 
formada polo conxunto do forno 2, coincide na traza 
a cerca defensiva e o seu intervallum, polo que, 
probablemente, é expropiada e arrasada para construír 
a infraestrutura pública, quedando baixo a vía da rolda 
interna. A diferenza de cota, con respecto ao solo 
orixinal dos obradoiros, que provoca a construción 
da muralla, motiva que o forno que se salva, o 
núm. 1, teña que modificar a súa cota mediante a 
repavimentación do espazo, o que definimos como 
UE111. (Fig. 16)

Fig. 16. Vista xeral da escavación ao seu remate desde a muralla.

Material arqueolóxico

Como se vén indicando ao longo deste artigo, nesta 
intervención puxéronse ao descuberto dous fornos, 
forno 1 e forno 2, na contorna dunhas estruturas 
relacionadas cun taller artesanal dedicado á produción 
oleira. Isto queda demostrado non só polos obxectos 
de arxila elaborados nestes talleres, senón pola posta 
ao descuberto de ferramentas realizadas con ferro, 
útiles que manexaban os artesáns para modelar e 
dar forma ás súas pezas, así como un bo número de 
material realizado con lousa, onde sobresae unha roda 
de oleiro coa que o artesán manexaba un gromo de 
arxila ata transformalo nunha ola, e colocaba sobre 
un dos discos-soporte atopados para o seu secado e 
posterior venda das súas producións.

Todo este conxunto de elementos arqueolóxicos 
dannos unha idea da variedade produtiva desenvolvida 
neste obradoiro de olaría, actividade desenvolvida 
até o momento en que o taller foi afectado pola 
construción da muralla de Lucus Augusti. Nese intre 
quedou “gardada”, no interior do forno 1 e do forno 2, 
unha valiosa representación das ferramentas utilizadas 
polos artesáns deste taller e que, ao poñerse ao 
descuberto, constitúen un valioso coñecemento 
e recoñecemento dos diferentes momentos do 
proceso creativo, dende a obtención da arxila e a súa 
modelación ata transformarse nunha peza cerámica 
lista para a súa venda, para Alcorta et alii, (2014, p. 
428): “... contribuíndo a satisfacer as necesidades da 
cidade, e probablemente o seu contorno”.

O material analizado abarca tanto o material cerámico 
exhumado coma o material realizado con lousa, ferro e 
bronce. O material cerámico atópase representado por 
574 fragmentos inventariados pertencentes á cerámica 
común romana, 270 fragmentos á cerámica engobada, 
35 fragmentos de Terra Sigillata (TS), dos cales 23 
fragmentos se corresponden con Terra Sigillata 
Hispánica Tardía (TSHT). O estudo formal das formas 
recuperadas preséntanos recipientes destinados 
ao servizo de cociña e almacenaxe, coma as olas, 
de tipos e diámetros diversos, de corpo globular, 
algunhas con decoración espatulada, coma a O13, ou 
con acanaladuras coma a O5, xerras e cántaros tamén 
con decoración espatulada, coma o O20 ou a xerra 
J1, olas coma tipo TR, incluíndo escasos fragmentos 
de recipientes de almacenamento coma as grandes 
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olas ou os barreños. O servizo de mesa atópase 
representado por formas abertas, coma vasos, fontes, 
pratos, cuncos, e máis pechadas coma as xerras, nas 
que se inclúen pezas engobadas e pezas en TS tanto 
hispánica coma tardía.

A cerámica común romana (CCR) é a maioritaria en 
case todas as unidades exhumadas. Conta cunha 
tipoloxía variada representada en maior parte por 
olas do servizo de cociña e de almacenaxe coma as 
olas (Alcorta, 2002) tipo O5 de bordo exvasado curvo 
e corpo globular, o cántaro globular O10 de bordo 
exvasado con cara interior facetada, a O13 grande 
ola globular de borde exvasado pintada e espatulada, 
ou o cántaro O20 de corpo sinuoso, monoansado, 
con decoración espatulada, algunha grande ola e 
escasos barreños. Outras pezas representadas son 
as olas, coma a tipo TR, de corpo troncocónico e 
bordo horizontal, morteiros coma un fragmento de 
M3 de corpo semiesférico e bordo horizontal. Por 
outra banda, o servizo de mesa atópase representado 
por vasos e vasiños ovoides; cuncas, coma os C2 de 
corpo carenado e bordo engrosado de bastonciño, 
ou os C3 de corpo semiesférico e bordo engrosado; 
fontes, xerras, coma a tipo J1, monoansada de corpo 
sinuoso e decoración combinada de espatulados. Esta 
variedade cerámica presenta unha ampla cronoloxía, 
que abarca dende finais da primeira centuria ata época 
baixo imperial, fins do século IV.

Cerámica engobada, (CE): recuperáronse 270 
fragmentos que, ao igual que sucede coa CCR, 
presentan unha gran variedade tipolóxica: -pratos 
e fontes: EP1, prato e pratiño de parede oblicua e 
bordo biselado representados por 40 fragmentos, que 
abarcan dende fins do século I d.C. a principios do 
século II d.C., manténdose presente nas colmatacións 
de fosas e fornos do século IV (Alcorta, Bartolomé, 
2012); EP2, prato de bordo biselado e parede 
refundida; EP3, prato de parede exvasada e bordo 
redondeado; EP4, fonte de bordo horizontal; EP5, fonte 
de bordo deprimido; EP6, fonte de bordo moldurado e 
I59, gran fonte imitación da forma Hayes 59, fontes 
baixo imperiais que aparecen no baixo imperio coma 
imitacións das formas tardías de TS (Terra Sigillata 
Hispánica Tardía e/ou Terra Sigillata Africana) e fontes 
varias; -cuncos: coma o I35, imitación dos cuncos 
Drag. 35; I27T, imitación dos cuncos 27T o 37T; -xerras, 
con 8 núms de inventario, algún con varios fragmentos.

Terra Sigillata, (TSH/TSHT): recuperáronse un total de 
58 fragmentos, dos cales 35 fragmentos son de TSH, 
coma a forma Drag. 29, ou dous fragmentos de Drag. 
37 de TSG, e outros indeterminados, e 23 fragmentos 
de TSHT, principalmente do cunco 37T.

O material arqueolóxico atópase representado, 
ademais por:

Metais: recuperáronse obxectos en bronce, ferro 
e chumbo. Os bronces correspóndense cun anel e 
19 pequenas moedas entre elas varios follis e unha 
fracción de centenional, datables entre o século III 
e IV, ademais dun dupondio de Traxano do século I e 
II. Os materiais en ferro son moi interesantes posto 
que se recuperaron pezas relacionadas co traballo coa 
arxila, coma parte dunha pequena pa, un fragmento 
dunha costela, parte dun martelo, un útil para baleirar, 
un repasador, parte dun repasador que se describirán 
máis adiante e varios cravos. En chumbo exhumouse 
unha pequena asiña, posible agarre dun espello.

Material latericio: representado pola recuperación de 
cinco bessalis cuadrangulares e varios fragmentos de 
tegula.

Granito: recuperadas pezas coma metas, catillus, unha 
fracción dun fuste…

Lousa: recuperáronse 15 discos soporte de diferentes 
tamaños para trasladar as pezas frescas realizadas en 
arxila e unha roda de oleiro.

Material do forno 1 e do forno 2:

Sen dúbida, do material mencionado o máis 
representativo constitúeno as pezas postas ao 
descuberto no interior dos depósitos de colmatación e 
abandono das cámaras e dos praefurnium do forno 1 e 
no forno 2 cuxa descuberta supón un pequeno avance 
na comprensión do desenvolvemento da actividade 
oleira desenvolvida neste ámbito urbano da cidade de 
Lucus Augusti.

Nun primeiro momento presentamos o material 
exhumado no interior das estruturas do forno 1 e do 
forno 2, merecendo una referencia máis extensa os 
útiles realizados con ferro e lousa.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga36

Forno 1, (UE c. 140)

Ao retirar o recheo de terra carbonizada que 
colmataba tanto a cámara de combustión coma a 
boca do praefurnium do forno 1, (UE 141/UE 143), 
recuperáronse os seguintes materiais arqueolóxicos:

Cámara (UE 141). O material exhumado no seu interior 
provocou unha grata sorpresa tanto polas pezas 
cerámicas postas ao descuberto, algunha delas case 
enteiras, coma polo material realizado con ferro e con 
lousa, en moi bo estado de conservación, relacionado 
coa manipulación da arxila, posiblemente algunhas 
das primeiras pezas desta tipoloxía inventariadas ata 
este momento.

O material cerámico posto ao descuberto no interior 
da cámara ascende a 86 fragmentos de cerámica 
romana, cunha datación que abarca dende o alto 
imperio avanzado ata o baixo imperio, repartidos en 
77 fragmentos de cerámica común, seis de cerámica 
engobada e tres de TSHT.

Cerámica común romana representada por 77 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Olas: catro fragmentos de O5, a máis representada; 
tres núms inventariados da forma globular O10, un 
deles con varios fragmentos; unha ola O13 case 
completa; un cántaro O20, case completo, e tres 
fragmentos máis; dos núms inventariados dunha ola 
globular, un con cinco fragmentos; cinco fragmentos 
de olas.

-Xerra: catro fragmentos de xerra, un de J1.

-Vasilla: tres fragmentos de vasilla; un fragmento de 
barreño; dous fragmentos de cunca.

-Vaso: catro fragmentos de vaso e un vasiño ovoide 
case enteiro.

-Morteiro: catro fragmentos con decoración incisa 
no rebordo de liñas onduladas e de punzón no bordo 
exterior, e decoración incisa no rebordo, de liñas 
oblicuas e de fendiduras redondas na beira do rebordo, 
un tapón de ánfora.

-Fonte: cinco fragmentos de fonte, máis quince 
fragmentos indeterminados.

Cerámica engobada: representada por seis 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Fonte: catro fragmentos indeterminados, un de gran 
fonte I59, (fig. 17) un de EP5.

-Cunco: un fragmento; un fragmento de xerra, e cinco 
de EJ1.

Fig. 17. Fragmento dunha fonte.

TSHT: tres fragmentos, dous indeterminados e un 
dunha fonte.

Outros materiais:

Ferro: tres fragmentos dunha roda; tres cravos. Útiles 
moi interesantes para o traballo con arxila: un posible 
sacho (fig. 18) (Mezquíriz, 2007-2008, p. 199), unha 
peza indeterminada.

Fig. 18. Un sacho.
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Granito: fragmento. dun catillus.

Material de ladrillo: cinco bessalis cuadrangulares, de 
18x18 cm e 2,5/7 cm de grosor, restos construtivos 
das columnas que sustentaban a grella do forno; dous 
fragmentos de tegula.

Lousa: conta con pezas moi interesantes coma a roda 
de oleiro1 (fig. 19); máis doce discos (fig. 20) soporte 
(González, 2007, pp. 36-38), superficie plana onde se 
colocaban as pezas frescas, de diferentes tamaños, o 
maior de 42 cm o menor de 15 cm de diámetro.

 Fig. 19. Roda de oleiro no momento da súa descuberta.

Fig. 20. Exemplo dun dos discos soporte realizados con lousa.

1 Posible peza única no contorno dos talleres alfareros posto ao des-
cuberto ata o momento no ámbito do mundo romano peninsular.

Praefurnium UE 143: os materiais postos ao 
descuberto no interior do praefurnium do forno 1 
ascenden a 91 fragmentos de cerámica romana, cunha 
datación que abarca dende o alto imperio ata o baixo 
imperio, repartidos en 75 fragmentos de cerámica 
común, 14 de cerámica engobada e un de TSH.

Cerámica común romana: representada por 75 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Olas: unha ola biansada (fig. 21) case completa 
agás o seu fondo con decoración espatulada; dous 
fragmentos de ola ansada con decoración espatulada; 
O12 e O12A case completa; fragmento de O3; cinco 
fragmentos de 05; dous núms inventariados de O13, 
unha case completa con decoración espatulada; catro 
fragmentos de xerra globular O10, tres fragmentos 
dunha ola pintada cunha banda vermella que se aplica 
dende o inicio do seu corpo globular cara ao bordo, 
alcanzando o seu interior.

Fig. 21. Ola biansada

Fig. 22. Xerra J1.
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-Vasos: seis fragmentos de vaso, algúns espatulados; 
dous vasiños ovoides, un case completo agás o seu 
bordo, con decoración espatulada de liñas verticais 
baixo carena.

-Un fragmento de cántaro J5.

-Xerras: dous fragmentos de xerras e unha J1 (fig. 22) 
case completa agás o seu bordo.

-Vasillas: dous fragmentos de vasillas e cinco 
núms inventariados de vasilla TR, algún con varios 
fragmentos.

-Cuncos: dous fragmentos de gran cunco; dous 
fragmentos de C3; un fragmento de cunco.

-Asas: catro fragmentos de asas e cinco fragmentos 
indeterminados con decoración espatulada.

Cerámica engobada: representada por catorce 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Prato: un fragmento de prato EP2 e un de prato EP3.

-Cunco: un fragmento de cunco EC1 e un fragmento 
indeterminado.

-Ola: dous fragmentos de ola indeterminados.

-Fontes: un fragmento de EP4; tres fragmentos de 
gran fonte I59 (fig. 23); un fragmento de gran fonte 
I60.

-Indeterminados: cinco fragmentos.

Fig. 23. Fragmento fonte I59.

TSHT: unha xerra con nove fragmentos. (Fig. 24).

Fig. 24. Fragmento xerra.

Outros materiais:

Ferro: os útiles para o traballo con arxila 
correspóndense e aseméllanse, como indicaremos 
máis adiante, coas ferramentas que utilizan os oleiros 
hoxe en día. Poden distinguirse dous tipos básicos: 
para modelar ou dar forma e para cortar e separar 
as pezas colocadas no torno: parte dunha pequena 
pa; fragmento dunha costela ou media lúa; parte 
dun martelo; un posible útil para baleirar, útiles para 
modelar; unha pequena peza: un posible repasador; 
unha alcaiata (Soria, 2003, p. 196); parte dunha lama; 
parte dun elevador; parte dun aparello para baleirar; 
parte dun instrumento para repasar (Mezquiriz, 2007-
2008).

Moedas: un follis de Constante I; un follis de 
Constancio II; medio centenional de Delmacio: César 
de 335 a 337; un AE1: cara de emperador mirando 
cara á dereita.
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Forno 2, UE c 161

O forno 2 quedou completamente anulado polo 
intervallum. Ao retirar o recheo de terra que 
colmataba tanto a cámara de combustión coma a 
boca do praefurnium do forno 2, UE 164/UE 173, 
recuperáronse os seguintes materiais arqueolóxicos:

Cámara UE 164. Os materiais postos ao descuberto 
no interior do forno 2 ascende a 75 fragmentos de 
cerámica romana, cunha datación que abarca dende 
o alto imperio avanzado até o baixo imperio, avanzado 
repartido en 53 fragmentos de cerámica común, 18 de 
cerámica engobada e un de TSH.

Cerámica común romana: representada por 77 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Olas: un núm. inventariado de ola biansada con 
decoración espatulada, seis fragmentos; dous núms 
inventariados de ola globular, un con decoración de 
liñas incisas verticais e outro con decoración incisa 
de pequenos motivos realizados con punzón; un 
núm. inventariado de O1, seis fragmentos; un núm. 
inventariado de O5, case completo; dous núms 
inventariados de O6, un case completo, outro con 
tres fragmentos; tres núms inventariados de O13, 
ola decorada con bandas pigmentadas e espatulados 
romboidais sobre acanaladura perimetral, dous núms 
con tres fragmentos; dous fragmentos de O15; dous 
fragmentos de ola globular; dous núms inventariados 
de O20 cántaro con decoración espatulada de motivos 
verticais; un fragmento de O22 con decoración 
espatulada con motivos romboidais, catro núms 
inventariados de olas non identificadas.

-Vasillas: tres fragmentos de TR e cinco fragmentos de 
vasillas.

-Barreños: numerosos fragmentos dun barreño; un 
gran barreño tamén con numerosos fragmentos.

-Un fragmento de vaso V1A; tres fragmentos de 
xerras; catro fragmentos dun cántaro; un fragmento 
de fonte gris e un fragmento dunha fonte; un 
fragmento de morteiro M3. (Fig. 25)

Fig. 25. Biqueira dun morteiro.

Cerámica engobada: representada por 18 fragmentos, 
dos cales se identificaron:

-Prato: seis núms inventariados de EP1, dous con sete 
fragmentos. (Fig. 26)

-Fontes: un fragmento de EP5.

-Cuncos: dous núms inventariados de I35; catro 
fragmentos de cuncos non identificados.

-catro fragmentos non identificados.

Fig. 26. Fragmento de prato EP1.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga40

TSH: un fragmento non identificado.

Outros materiais:

Fichas: unha ficha.

Bronce: un dupondio de Traxano, século I-II d.C. (fig. 
27) (Corrales e Mora, 2013)

Fig. 27. Un dupondio.

Praefurnium UE 173. O material posto ao descuberto 
no interior do praefurnium do forno 2 é escaso, 
unicamente oito núms inventariados correspondentes 
a catro fragmentos de cerámica común e catro de 
cerámica engobada cunha datación entre o século II-
IV d.C.

Cerámica común romana: representada por catro 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Unha vasilla TR case completa.

-Un fragmento de cunca e dous fragmentos non 
identificados.

Cerámica engobada: representada por catro 
fragmentos, dos cales se identificaron:

-Un fragmento de prato EP1, dous fragmentos de 
cuncos e un fragmento non identificado.

Outros Materiais:

Tegulas: dous fragmentos de tegula, unha presenta 
deseño dun círculo no que se pode observar inscrita 
unha figura coa man dereita alzada. O círculo 
contórnase con dúas espirais achatadas.

Lousa: tres discos soporte, planos, para a manipulación 
e traslado das pezas cerámicas frescas, dous deles de 
gran diámetro, 67 e 66 cm e un máis pequeno de 35 
cm, máis un pequeniño pulidor realizado en lousa.

Chumbo: unha pequena asiña, posible asa dun espello 
de chumbo2.

Pequena achega sobre o material oleiro exhumado

A aparición dunha roda, pertencente a un torno de 
oleiro de época romana, sitúanos ante un artesán que 
colocaba un gromo de arxila no centro da súa roda, 
alzábao, grazas á forza da inercia da enerxía cinética 
rotacional, conseguía facerlle un oco, darlle forma e 
pulilo. Segundo Pérez (2017), investigador sobre as 
rodas e tornos de oleiros:

“…para poder tornear unha vasilla, a roda debe acadar 
unha velocidade de rotación mínima de 100 rpm e 
manter a rotación durante uns cinco ou sete minutos. 
Outros autores son aínda máis esixentes e sinalan 
que se realizará o centrado da penla3 a uns 150 rpm. 
Porén, en realidade non fan falla velocidades tan altas, 
xa que un oleiro hábil e experimentado pode chegar 
a tornear recipientes de mediano tamaño a tan só 60 
rpm, podendo fabricarse recipientes máis pequenos 
incluso a menos velocidade”.

Este autor conta con interesantes estudos sobre a 
orixe, aspecto, evolución e características dos tornos 
e rodas de oleiro na antigüidade (Pérez, 2019) levando 
a cabo un percorrido historiográfico e arqueolóxico 
sobre o tema. En relación co mundo romano, (fig. 28) 
Pérez (2017, p.125) comenta:

2 Encontrados cinco espejos de plomo junto a una villa romana de 
Bulgaria. Historia. National Geographic. Alec Forssmann publicado 
15 de marzo de 2018.
3 Penla: é un gromo de arxila colocado firmemente sobre a roda dun 
torno como preparación para o primeiro centrado en xiro.
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“Tense sinalado tamén que a maioría das rodas 
volantes romanas debían ser de madeira, aínda que no 
alfar aretino de Cincelli (Toscana, Italia) descubriuse, 
en 1840, unha roda de terracota con contrapesos de 
chumbo no seu bordo e que foi interpretada coma a 
testa dun torno de dobre roda e que podería ter sido o 
volante dun torno de roda simple. No alfar de Herforst-
Speicher (Renania, Alemania) localizouse in situ o que 
parecía a parte superior dunha moa de muiño plantada 
sobre un burato de poste; a presenza de cinco marcas 
o perforacións sobre o seu contorno superior levou 
a considerar que se trataba dunha pedra de muiño 
reutilizada para servir como volante dun torno de roda 
simple impulsado cun pao”.

Fig. 28. Reconstrución do torno romano de “tipo Heddernheim” de 
Herforst-Speicher .(Pérez, fig. 33, p. 126)

O mesmo autor comenta que as testemuñas 
iconográficas nas que aparecen imaxes de tornos 
romanos son escasas, sendo representativas unha 
pintura mural de Pompeia (fig. 29) e un relevo de 
aplique que decora algunhas cerámicas africanas. 
(Fig. 30) En ambos casos o artesán atópase sentado 
en actitude de tornear coas dúas mans un recipiente 
a punto de penla. No chan atópase un pao co que o 
artesán impulsaba a roda.

Fig. 29. Oleiro cunha roda de raios da taberna vasaria de Nicanor 
(Pompeya), 50-60 d.C. A roda ten bastante diámetro e está situada 
a pouca altura, aparentando ser unha auténtica roda de carro, pois 
ten raios e incluso o que parece unha lamia ou reforzo metálico que 
rodea a súa periferia. (Pérez, 2017; fig. 37, p. 128).

Fig. 30. Oleiro representado nun aplique decorativo de terra 
sigillata africana tipo El-Aouja, século III d.C. A roda ten un diámetro 
pequeno e é bastante baixa, non alcanzando os xeonllos do artesán; 
o bordo do disco presenta unha serie de rebaixes para impulsala 
cun pau de extremo bifurcado que aparece aos pés do oleiro (Pérez, 
2017; fig. 38, p. 129).

A conclusión á que chega Pérez é que os tornos 
romanos serían de roda simple impulsados cunha vara 
de madeira.
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A roda de oleiro atopada nesta intervención (fig. 31) 
foi realizada en lousa e presenta un diámetro de 65 
cm As súas superficies, planas, atópanse bastante 
lisas e pulidas. Presenta:

-Unha acanaladura perimetral, cun ancho de 0,5 cm, 
separada 2 cm do círculo exterior.

-Un orificio central de 2 cm de diámetro.

-Oito orificios de 1,5 cm de diámetro, catro 
distanciados do orificio central 10 cm, atravesan 
toda a superficie; tres distanciados do orificio central 
26,5 cm e un distanciado do orificio central 27,5 cm, 
orificios que forman unha cunca, sen atravesar toda a 
superficie, lugar posiblemente, para impulsar a roda 
co pau.

A superficie inversa presenta un círculo rebaixado de 
32 cm de diámetro dende o centro da roda.

Fig. 31. Roda de oleiro. (Imaxe cedida polo Museo do Castro de 
Viladonga).

A roda de oleiro non só servía para dar forma á pella 
que o artesán moldeaba sobre a roda, senón que o seu 
traballo continuaba e, para rematar a peza, retiráballe 
a arxila sobrante, a alisaba, a retorcía, a decoraba, 
perfeccionaba a peza até estar lista para situala sobre 
un dos discos soporte atopados no interior do forno 1 
e do forno 2.

Para levar a cabo esta segunda tarefa o artesán 
precisaba de pequenas ferramentas que lle conferían 
a seguridade de que a peza quedaría ben rematada. 
No interior do forno 1 foron postas ao descuberto 
algunhas destas pequenas ferramentas utilizadas 
no taller oleiro atopado na presente intervención 
arqueolóxica, tipoloxía de ferramentas que se 
manteñen ao longo do tempo, posto que modelos 
moi parecidos poden ser identificados como utilizados 
hoxe en día para o traballo coa arxila (Gustavorene100, 
2015).

Algunhas das ferramentas realizadas con ferro postas 
ao descuberto servían para:

Obter a arxila: coma un martelo, (fig. 32) un sacho 
(fig. 33) e unha pala (fig. 34) que servirían para obter 
o gromo de arxila para moldear, removelo, decantalo e 
levalo até o lugar de traballo.



ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NOS SOARES DA RÚA  
SAN FROILÁN NÚMS 16, 18 E 20 DA CIDADE DE LUGO

Boletín do Museo do Castro de Viladonga 43

Fig. 32. Martelo actual. Martelo romano antes e despois da súa 
restauración

Fig. 33. Sacho romano para remover a arxila. 

Fig. 34. Pa romana para portar a arxila.

Cortar e separar as pezas colocadas no torno.(Fig. 35)

Fig. 35. Buril romano. Peza antes e despois da súa restauración.

Modelar: dar forma, engadir ou quitar arxila, realizar 
unha fenda decorativa, unir capas de cerámica. (Figs 
36-39)

Fig. 36. Útil para retirar arxila sobrante.
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Fig. 37. Elevador actual. Elevador romano antes e despois de 
restauralo.

Fig. 38. Repasador actual. Repasador romano antes e despois de 
restauralo.

Fig. 39. Costela ou media lúa actual. Costela romana antes e 
despois de restaurala.
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