Atopámonos nun poboado da Idade do
Ferro, coñecido como Monte da Chan ou
Chan de Güimil.

Parada 1: sector W

A Idade do Ferro é o período comprendido
entre o século IX a. C e o I d. C., chamado
tamén cultura castrexa.

Os resultados indícannos que no sector oeste do castro exisJa un espazo de índole habitacional, no que se iden?ﬁcaron dúas
cabanas construídas en pedra, de carácter domés?co (ningunha delas escavada na súa totalidade), con lareira e un chan de terra
apisonada (pavimento). Tamén se recuperou abundante material cerámico de cociña (olas con restos de feluxe) e recipientes de
almacenaxe, tanto de período castrexo como romano (ánforas).

Caracterízase porque as comunidades
viven, por primeira vez, de maneira
totalmente sedentaria.

Ademais das dúas construcións en pedra, iden?ﬁcouse un espazo exterior, fortemente arquitecturizado e mul?funcional, con
estruturas (construídas con materiais perecedoiros), das que só quedan as improntas na terra en forma de gabias, que poderían
responder a estancias anexas dedicadas a almacenaxe ou para a estabulación do gando.

A súa subsistencia baseábase
fundamentalmente na agricultura e na
gandería, aínda que tamén aproveitaban
os recursos da pesca e o marisqueo, e
mesmo da caza e da recolección.
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Os traballos de escavación en Monte da
Chan permi?ron iden?ﬁcar un único
momento de ocupación do castro,
comprendido entre os séculos I a. C - I d.
C, período no que xorden poboados máis
grandes e complexos e a presenza romana
empeza a ser maior no territorio galego.
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O castro de Monte da Chan foi escavado no ano
2007 polo Laboratorio de Patrimonio,
Paleoambiente e Paisaxe da Universidade de
San?ago de Compostela. Na actualidade este
laboratorio denomínase Ins?tuto de Ciencias
do Patrimonio e pertence ao CSIC (Incipit-CSIC).

Vostede está aquí

Lareira e olas de cociña recuperadas
nas escavacións

Recreacción dunha unidade doméstica da Idade do Ferro.
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