Resume:
Antes de centrarmos nos resultados arqueolóxicos, debemos agradecer a D. José
Jávega, propietario da parcela onde se executaron os traballos, a súa autorización, sen a cal
non podería haberse executado a presente intervención arqueolóxica.
Os traballos que presentamos a continuación, son o resultado dos traballos arqueolóxicos complementarios executados dentro do Proxecto de Cooperación Transfronteiriza
España-Portugal “VÍAS ATLÁNTICAS” no lugar de O Pazo, na parroquia de San Martiño
de Salcedo en Pontevedra.
Os obxectivos plantexados á hora de proxectar a intervención arqueolóxica buscaban aclarar se a peza que centrou a intervención era realmente un miliario e se en caso de
selo se atopaba “in situ” e se conservaba restos de epígrafe.
A sondaxe arqueolóxica executada forneceu resultados positivos, chegouse a esclarecer que realmente se trataba dun marco miliario e que conservaba restos do epígrafe (aínda que de difícil lectura) pero que se atopaba desprazado do seu lugar orixinario e partido.
Palabras clave:
Miliario, Vía XIX, vías romanas, Itinerario Antonino, epígrafe.
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1- INTRODUCCIÓN

2.1 – O PROXECTO VÍAS ATLÁNTICAS.
O Proxecto Vías Atlánticas foi presentado ao programa INTERREG III-A polas institucións territoriais polas que discorrían as antigas Vías XIX e XX do Itinerario Antonino, como proxecto para a promoción e difusión dun roteiro turístico-cultural de carácter transnacional.
Estas infraestructuras de comunicación atravesaban o territorio de 5 Cámaras municipais
portuguesas: Braga, Vila Verde, Ponte de Lima, Paredes de Coura e Valença; e tres provincias
galegas: Pontevedra, A Coruña e Lugo. O roteiro conformado por estos territorios inclúe espacios de innegable valor patrimonial, cultural e ambiental. Pero tamén temos que mencionar
que estas vías, unían os mais sobranceiros núcleos administrativos da antigüidade galaicoromana, o seus centros financeiros, relixiosos, etc... e que asemade, aínda hoxe poden admirarse multitude de restos arqueolóxicos, que deste xeito poderían disfroitar dunha unidade de
tratamento en común.

Territorios polos que discorría a Vía XIX na antiga Gallaecia.

No Proxecto Vías Atlánticas participan como socios tódalas institucións territoriais denantes citadas, sendo esta unha iniciativa transnacional, que nace a resultas da unión dos intereses comúns e máilas necesidades dos socios, incluídos neste proxecto. Propóñense nel diversas actividades que facilitarán un desenrolo sostible do sector turístico, que reverta na mellora
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da calidade de vida dos cidadáns desta eurexión e asemade, unha mellor cohesión social dos
seus habitantes, mediante un proceso de posta en valor dos recursos patrimoniais, culturais e
turísticos, que permitan a súa óptima promoción e comercialización, creando deste xeito un
novo destino turístico. A recuperación como itinerario turístico-cultural do percorrido destas
vías romanas, suporía un atractivo roteiro temático para os demandantes de novos productos
turísticos, xa que esta oferta se constituirá nunha alternativa aos circuítos establecidos, aportando unha grande coherencia interna que facilitará a súa doada comprensión, poidendo xerar
ó achegamento á arqueoloxía do público en xeral, como complemento ao turismo tradicional
de sol e praia. As calzadas discorren por lugares dunha grande beleza natural e paisaxística, do
mesmo xeito que conta cunha importante compoñente de interese histórico. No seu día estas
vías romanas constituíron unha inxente obra de enxeniería civil, e que de un xeito ou outro,
chegaron ata nós. Algún dos seus treitos permañecen ata hoxe, fundamentalmente nos lugares
de mais difícil acceso; outros tramos pola contra, permañecen baixo as actuais vías de comunicación, ou foron destruídos.
Este roteiro establece pois, un itinerario histórico de alto valor didáctico e educativo, nos
que van sobresaír os enclaves históricos que conteñen patrimonio arqueolóxico e histórico
relevante: mámoas, representacións de gravados rupestres, castros, vilas, murallas e fortalezas,
etc...
Desde o Proxecto Vías Atlánticas proponse un itinerario con varias etapas que faciliten
o disfroite para todos os turistas culturais, facilitando puntos no camiño onde se poidan facer
paradas, e que estas permitan un encontro entre diferentes sistemas de vida, así como a observación do modo de aproveitamento tradicional do medio.
Para a concepción do Proxecto Vías Atlánticas contouse coas Universidades de Santiago de Compostela, a Universidade do Minho (Braga) e o Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), como comité académico de redacción do proxecto, e asemade, sempre na medida do posible, colaborando cós socios territoriais nas labouras de definición das
vías, dotando ao Proxecto Vías Atlánticas do respaldo científico necesario, para o desenrolo
dunha activade cultural que toma como base elementos arqueolóxicos e históricos.
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Vías Atlánticas artéllase en diversas liñas de actuación transnacional que sumariamente imos expor:
1.

Promoción sostible turístico-cultural, que compatibilice o propio uso turístico
coa conservación do Patrimonio, tanto sexa o histórico, como o natural, contribuíndo finalmente ó desenrolo económico das comunidades de acollida.

2.

Xestión sostible do Patrimonio arqueolóxico, histórico e natural, acadando o
compromiso e máila cooperación na xestión destes patrimonios, de tódolos axentes
que interveñen no propio proxecto. Deste xeito conquerirase reinvestir parte da
rendibilidade económica en investigación, protección, interpretación, e formación.

3.

Coordinación dun plan de acción transnacional, aprobado dacordo co orzamento e calendario establecido, artellándose entre os socios distintos niveis de interlocución, acordando tódolos instrumentos e mecanismos necesarios de comunicación.

4.

Participación de axentes sociais. Información e sensibilización, renovando algúns
valores sociais sobre o significado do Patrimonio Cultural, para alcanzar un amplo
consenso social en torno ás novas ideas e proxectos, estimulando a sensibilización
para contribuír á preservación do patrimonio natural e cultural dos municipios implicados, e axudando aos visitantes a coñece-los e aprecia-los. Por último, crearase
unha páxina web do Proxecto, e a tal efecto, deseñaranse as diferentes ferramentas
multimedia necesarias.

5.

Intercambio de experiencias. Formación e trocos de diferentes experiencias, baseado na integración dos distintos recursos culturais e materiais da zona afectada
por este proxecto, feito que incidirá na propia planificación turística desta actividade, procurando ofertar unha boa calidade dos servicios e unha ampliación dos coñecementos a nivel transnacional. Este intercambio de experiencias se realizará en
tódolos niveis de actuación.

6.

Avaliación e seguimento. Desde a páxina web poderase dispor, de xeito sinxelo,
de tódala información sobre a execución práctica e a evolución xeral do proxecto,
tomando como referencia as liñas de actuación claves sobre as que se argumentan
tanto o proxecto, coma os indicadores da proposta de actuación.
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Os obxectivos xerais do Proxecto Vías Atlánticas, unha vez desenrolada a súa execución práctica, baséase na consecución dos seguintes extremos ideais:
1º.- Promoción da actividade turística común, asegurando a posta en valor das diversas vertentes do Patrimonio (natural, cultural, histórico e arqueolóxico).
2º.- Concepción dunha oferta conxunta do producto turístico con poder diferenciador, orientándoa cara os mercados de orixe máis axeitados.
3º.- Identificación dun producto turístico común, asentado sobre os valores ambientais e patrimoniais do ámbito do proxecto, estimulando o seu emprego e disfroite, de xeito sostible.

Logo común do Proxecto.

A importancia económica das actividades culturais, lúdicas e turísticas, ben sexan
nas súas formas clásicas, ou ben en novos formatos, deu lugar na actualidade a un crecente incremento do turismo alternativo (de natureza, rural, de aventura, cultural, etc..).
Isto é o que se pretende fomentar prioritariamente na zona de actuación do presente
proxecto, ao traverso da recuperación dos distintos recursos naturais e culturais do ámbito de actuación, para promocionar unha posta en valor turística e común do Patrimonio, con absoluto respecto ao medio ambiente.
As principais compoñentes históricas e arqueolóxicas comprendidas neste Proxecto

Vías Atlánticas, son as seguintes:


Restos de vías romanas ao longo de tódolo itinerario que se aborda, desde
Braga ata Lugo, ao traveso da Regiâo Norde de Portugal e de Galicia. Estes
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restos conforman un roteiro de innegable valor cultural, histórico arqueolóxico, didáctico e medio ambiental.
 Miliarios.
 Pontes romanas.
 Mansións romanas.
 Campamentos romanos.
 Coleccións de moeda romana, de conxuntos cerámicos, etc...
 Augas termais sulfurosas e medicinais.
 Xacementos arqueolóxicos.
 Gravados rupestres.
 Poboados castrexos.
 Vilas e cidades con conxuntos históricos e artísticos.
 Capelas, igrexas, mosteiros, etc..
 Elementos etnográficos de interese.
 Construcción civís sobresaíntes....
2.2. – A VÍA XIX DO ITINERARIO ANTONINO ou VÍA BRACARA AD ASTURICAM
Co remate das Guerras Cántabras no ano 19 a.C., o territorio galaico entra definitivamente na órbita romana. Xorde entón a necesidade de dotar o territorio de elementos de
control administrativo, motivo co cal a administración imperial romana funda nos territorios de Gallaecia tres cidades, as capitais dos tres conventus xurídicos Bracara Augusta,
Lucus Augusti e Asturica Augusta.
Este control administrativo, conleva unha reordeación do territorio, e un dos elementos empleados por Roma para levar a cabo esta tarefa, son as vías terrestres de comunicación que asemade se converterán nun importante factor de dinamización socioeconómica.
O trazado da vía XIX e das outras vías principais de época romana do NO se coñece grazas a fontes literarias clásicas:
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•

TABLA PEUTINGUER: ou mapa de Castorius. Trátase dun mapa de rutas terrestres trazado, tal vez, no século II, aínda que a única copia conservada é do século XII-XIII e o segmento referido a Hispania perdeuse, sendo restituído por Miller
no 1962.

Vista dunha das follas de tabla Peutinguer

•

ITINERARIO ANTONINO: principal fonte empregada para o estudo das vías
romanas. Escrito a fins do século III D.C.; contén un conxunto de camiños entre as
grandes cidades do Imperio romano, facendo constar as etapas intermedias na ruta
(MANSIOS) e as distancias en millas romanas existentes entre elas. É unha compilación de rutas de época imperial, parece que de época de Caracalla e que foi escrito
co gallo dunha viaxe deste Emperador

•

ANÓNIMO DE RAVENNA; chamado también Ravennate, catálogo nominal de
tipo cosmográfico que abarca todo el mundo conocido en el siglo VII, utilizando
como base la Tabla Peutinguer.

•

TABLILLAS DE BARRO DE ASTORGA: fonte de controvertida validez, xa
que se discutíu moito sobre á súa autenticidade. Trátase de catro tabellae de cerámica
aparecidas na comarca de Astorga, mandadas facer por un controvertido e descoñecido persoaxe, o duovir ou duunviro Lépido. Nelas recóllense diferentes vías do
NO hispánico. Cronolóxicamente encádranse entre os séculos I e II, segundo García Bellido pode aproximarse á súa cronoloxía a unha data entre os anos 69 e 74.
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Pero non só contamos con fontes escritas para coñecer as vías do NO, asemade no territorio aínda fican importantes pegadas desta infraestructura romana; tramos de “agger”
ou plataforma viaria orixinaria, pontes, miliarios ou restos de mansios viarias

Ponte de Ponte de Lima (Portugal); Miliario da Quinta de Faldejae en Arcozelo (Portugal) e “agger” en O Comeal (Lugo)

Asemade, dos datos bibliográficos clásicos e da arqueoloxía, a toponimia, a epigrafía e a
topografía axudarán a establecer o posible percurso desas vías.
A determinación actual do trazado da Vía XIX interpreta os dados de todas esas fontes
e fixa a traza, evoluíndo desde as primeiras propostas que prestaban atención exclusivamente á toponimia e buscaban na toponimia moderna a identificación das mansios viarias coñecidas a través das fontes (veánse os exemplos dos trazados propostos por Barros Silvelo;
Carré Aldao; Estefanía Álvarez e García de la Riega).
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Na actualidade o trazado da vía XIX na provincia de Pontevedra discorrería polo
seguinte trazado:
“(...) Salvaría de seguido, o río Miño pola frecuientada zona do embarcadoiro, precisamente no lugar
máis estreito da canle fluvial e, xa en territorio tudense, subiría, en diagonal, pola pendente da ribeira dereita do río, pasa pola beira da fachada do convento de San Domingos e avanza despois ata Rebordáns, barrio tudense preto do cal se descubriron un miliario de Decio e outro anepígrafe (...). Dende este punto,
avanzaría cara ó norte a través da depresión meridiana, percorrendo unha das dúas ribeiras do río Louro,
posiblemente a dereita, para entrar en O Porriño.De novo, o curso do Louro marcaría o percorrido cara a
Santa Eulalia de Mos, ascendendo ata Santiaguiño de Antas onde se localizaría un novo miliario anepígrafe1. Descendería de seguido pola portela divisoria de augas entre o río Louro e o Maceiras, para chegar
ata o lugar de Padrón, onde foi atopado un miliario adicado a Adriano (...). Avanzaría despois ata Redondela para logo pasar por Cesantes, de onde procede un novo miliario adicado a Numeriano, constatándose tamén signifitcativos topónimos como Padrón ou Lomba. Seguiría despois ascenso cara a Santa María
de Viso, pasando ó pé do castro de A Peneda. Dende este punto, iniciaría descenso cara a Santiago de
Arcade, localidade onde foi atopado un miliario de Caracalla. Cruzaría o río Verdugo por Ponte Sampaio,
nas inmediacións do cal descubriuse un miliario adicado a Adriano, para pasar polo lugar de Paredes, onde
apareceu un conxunto doutros tres miliarios. Dende alí, e seguindo o curso do río Tomeza entrar en Pontevedra pola Ponte do Couto, onde foi achada unha columna conmemorativa adicada a Maximino. Despois,
cruzando a cidade en dirección norte, buscaría o paso de río Lérez pola ponte de O Burgo.
Xa na beira setentrional, a vía avanzaría bordeando a marxe oriental da Xunqueira do Bao, onde,
ata hai poucos anos, nos lugares de A Santiña e Pedrapicada, se conservaba un anaco da súa explanación
en bó estado. De seguido, avanzaría en dirección a Santa María de Alba e Cerponzóns, chegando ó lugar
de San Mauro tras pasar a zona coñecida co topónimo expresivo de Lombo da Maceira (...). Desde ahí se
dirixiría a Caldas de Reis, identificada noa mansio Aquis Celenis, onde se localizaron numerosos restos de
época romana e a aparición dun miliario de Constantino. Desde Caldas seguiría en dirección a Pontecesures, cruzando o Ulla pola actual ponte, ou ben por outro paso, augas arriba (...)”.2
Esta Vía XIX do Itinerario Antonino ou Vía Bracara Asturicam, por Lugo, enlazaría as
tres capitais conventuais por un percorrido fácilmente accesible dende a costa e, que na
parte pontevedresa do trazado discorrería pola Depresión Meridiana (accidente xeográfico
1
2

Miliario que centrou a primeira intervención arqueolóxica complementaria do proxecto Vías Atlánticas
Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra e Álvarez Asorey (2004; 211-217)
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empregado xa en época prerromana como eixo de comunicación) buscando facilitar o acceso e distribución das mercadorías chegadas por mar ás capitais administrativas que establece o Imperio no NO Hispánico, así como facilitar o control efectivo (tanto administrativo como humán) de aqueles territorios máis alonxados do dominio directo destas novas
cidades.
2.3. – OS MILIARIOS NO NO PENINSULAR.
Trátase do elemento viario máis abundante no NO Peninsular, téñense catalogados
644 miliarios (a vía XIX, da que forma parte o ben no que se levou a cabo a presente intervención, posúe un total de 107 ata a data) nembargantes, as maiores concentracións de
estes elementos prodúcense nos tramos viarios pertencentes ao convento bracarense3.

Distribución dos miliarios da Vía XIX na provincia de Pontevedra (Peña Santos; 1990).

Existen miliarios de época republicana no Imperio, pero os máis antigos do NO
adscríbense ao reinado de Augusto, o cal resulta lóxico xa que é o momento en que este
territorios pasan a formar parte efectiva do Imperio Román, tras o fin das Guerras Cántabras.
Pero ¿qué son os miliarios?, trátase de elementos cilíndricos que levan, xeralmente, unha inscripción na súa metade superior, na que se recolle o nome do Emperador, as
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titulaturas imperiais e a distancia en millas (millia passum) entre un “caput viae” e un núcleo urbán importante. Estes vestixos da romanización están realizados maioritariamente en
granito, aínda que existen exemplares noutros materiais e non presentan unhas dimensións
estandarizadas. Así, son un importante documento, tanto na Antigüedade (posto que informaban os viaxeiros das distancias que tiñan que percorrer) como na actualidade (nos
aportan datos cronolóxicos, así como indicios da existencia dunha estructura viaria).

Campo
epigráfico

Tocón

Miliario da Ponte do Burgo de Adriano (Peña Santos, 1991).

3

Ib ídem (2004; 52).
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Entre todos estes cipos ou columnas cilíndricas, ademais de miliarios, documéntanse columnas conmemorativas como a achada nas inmediacións da Ponte do Couto (Pontevedra) adicada a Maximino, que cumplen unha finalidade propagandística da figura dun
determinada Emperador.

Vista da columna conmemorativa adicada a Maximino (Ponte do Couto, Pontevedra)
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2- SITUACIÓN E DESCRIPCIÓN DO BEN OBXECTO DE ESTUDIO

2.1. SITUACIÓN
O lugar de O Pazo localízase dentro da parroquia de San Martiño de Salcedo, no concello de Pontevedra.
O concello de Pontevedra, esténdese pola parte sur da ría que leva o seu nome, onde
ocupa os vales fluviais do Lérez e do Tomeza, limita ó norte cos concellos de Barro, Moraña e Campo Lameiro, ó leste con Cotobade e Ponte Caldelas, ó sur con Soutomaior, Vilaboa e Marín e ó oeste con Poio.
Cara o sur, chega ata a desembocadura do río Verdugo en Pontesampaio, xa na Ría
de Vigo. Aséntase rodeado de catro sectores montañosos separados entre sí por duas crebas, unha de dirección meridiana e a aoutra norleste-surleste pola que discorre o leito do río
Lérez.
Este concello conta cunha extensión de 117 km2 aproximadamente.

(Mapa de parroquias de Pontevedra, fonte www.pontevedra.eu)

O clima é temperado (a súa media anual é de 15ºC, contando cunha amplitude térmica de 10ºC) e chuvioso, especialmente a finais de outubro.
Pontevedra posúe unha poboacoón de 79.372 habitantes.
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A zona na que se encadre a actuación proxectada localízase na parroquia de San
Martiño de Salcedo, situada na parte sur do concello limitando coas parroquias de Lourizán
e Tomeza e co concello de Vilaboa, en concreto, o lugar de O Pazo emprazaríase no amplo
val do río Tomeza que se abre dende a capital do concello en dirección sur ate a ensenada
de Arcade, xa na ría de Vigo, tramo este coincidente coa Depresión Meridiana.
O substrato litolóxico dominante é o granito, e a vexetación dominante na zona
onde proxectamos levar a cabo esta sondaxe valorativa está en relación coa explotación
agrícola dos terreos circundantes (vide e millo).
2.2. DESCRICIÓN DO BEN
A descrición que presentamos a continuación está realizada antes da realización das
sondaxes arqueolóxicas das que recollemos os resultados nas presentes liñas, así o ben
obxecto de estudo describíase da seguinte maneira:

(Vista do presunto marco miliario antes da intervención)
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Trátase dun cilindro de granito de gran groso, coa superficie desgastada, ademais de
numerosas fendas, presentando unhas dimensións de 47 cm de anchura por 82 cm de altura.
A súa superficie visible non presenta restos de posibles epígrafes nin outro tipo de
gravuras, agás as pegadas das diferentes afeccións causadas polos automóviles que transitan
pola zona.
Actualmente está empregado coma marco dun propiedade privada e fai non moitos
anos era empregado coma pé ou poste de viña, tal e como nos comunicou o propietario da
propiedade.

(Fotografía aérea coa localización do ben e vista desde o Castro de San Cibrán)
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3- TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS EXECUTADOS

3.1 Tipo de intervención
O tipo de intervención arqueolóxica proxectada e autorizada pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural con data de 04 de xullo de 2007, foi a realización dunha sondaxe
arqueolóxicas de carácter avaliativo.
3.2.- Resultados obtidos.
Os traballos proxectados e executados pretendían cubrir un dobre obxectivo, por unha
banda comprobar se estabamos ante un marco miliario e se atopa “in situ” ou se se trasladou para ser reempregado, e por outra banda, documentar a posible existencia de restos de
epígrafe sobre a superficie da peza.
Os resultados fornecidos resultaron positivos, xa que como veremos nas liñas seguintes,
documentouse que se trataba dun marco miliario e que conservaba restos epigráficos, os
cuales aínda están por ler.


Sondaxe 1 (S1): sondaxe executada entre os días 13 e 16 de xullo de 2007. Presentou unha planta final homoxénea, cunhas cotas relativas finais de –1,01 m e –1,40
m. A súa figura está definida polos seguintes vértices:
A. X: 529.691,36/Y: 4.694.760,47
B. X: 529.691,85/Y: 4.694.759,36
C. X: 529.689,88/Y: 4.694.759,82
D. X: 529.690,38/Y: 4.694.758,65
A súa secuencia estratigráfica sería a seguinte:

- U.E.001: Marco miliario. Presenta unha dimensións de 1,65 m de altura por 0,42 m de
diámetro.
- U.E. 002: Muro de peche da propiedade na que se executou a sondaxe. Trátase dun
muro de perpiaño con sillería ben escadrada e como morteiro presenta cemento.
- U.E. 003: Capa de asfalto do camiño. Presenta unha profundidade de 4 cm e localízase só no perfil S da sondaxe.
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(Vista da sondaxe cos traballos xa iniciados)

- U.E. 004: Depósito. Nivel vexetal que presenta plásticos, tellas e algún vidro como inclusións máis sinalables. Presenta unha potencia de 12 cm. A granulometría que presenta é media e o grado de compactación baixo.
- U.E. 005: Depósito. Cor negruzca, granulometría fina e grado de compactación medio. Presenta unha potencia de 36 cm. Como inclusións máis sinalables presenta (ao
igual que a UE anterior) plásticos, algunha tella, escasos vidros e fragmentos de cerámica contemporánea (louza e cerámica popular).
- U.E. 006: Depósito. Conformado por clastos heterogéneos y tierra marronácea de
granulometría media y compactación baja. Presenta unha potencia de 21 cm. Non se
documentaron inclusións.
- U.E. 007: Sustrato natural do terreo. Xabre amarelento.

(Vista da sondaxe unha vez finalizados os traballos)
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4- CONCLUSIÓNS E PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Os traballos arqueolóxicos executados entre os días 13 e 16 de mes de xullo do ano
2007 no entorno do miliario de Santiaguiño de Antas (Mos, Pontevedra) poden calificarse
como arqueolóxicamente positivos.
Comprobouse que o marco miliario UE001 (eixo central do proxecto arqueolóxico)
era realmente tal e que conservaba restos de epígrafe. Asemade, tamén se puido constatar
que o miliario atopábase reempregado e fora do seu lugar orixinario a carón da Vía XIX.
Polo que respecta ao epígrafe conservado e á espera da limpeza que se levará a cabo, sempre e cando a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural así o autorice tras presentar o
correspondente proxecto técnico para tal acción, pódese identificar a abreviatura COS
(Consul?), ésta, seguida de numeral, indica unha das maxistraturas do Emperador correspondente, parte importante da estructura dos epígrafes viarios xa que sirve para datar o
marco miliario, así como MAXS.
Atendendo ás aportacións dos doutores Rodríguez Colmenero e Naveiro López,
quizais estaríamos ante un marco miliario atribuíble a Magno Máximo o que cronolóxicamente encadraría a peza a finais do século IV d.C.

(Vista do miliario rematada a intervención, obsérvese o epígrafe na parte esquerda da peza)
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Patrimonialmente, a intervención arqueolóxica levada a cabo, deu cumprimento á
normativa vixente en materia de protección do patrimonio cultural e e de regulación da
actividade arqueolóxica.
A intervención executada, documentou a existencia dun achado arqueolóxico e
posibilitou unha completa documentación deste que aporta novos datos en relación á Vía
XIX o seu paso pola provincia de Pontevedra.

(Posible lectura do epígrafe conservado na peza)
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Planta final da sondaxe (Daniel Méndez e Soraya Paz)
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