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Resumo 
No presente informe preséntanse os resultados do proxecto de investigación “Iría Flavia, o 

berce de Compostela Dende Roma á Alta Idade Media (séc. IV-VI e.c.)”, a través da análise 

historiográfica e arqueolóxica das campañas de escavación do conxunto arqueolóxico de Iria 

Flavia (Padrón, A Coruña). Esta investigación foi financiada pola Cátedra do Camiño e das 

Peregrinacións da Universidade de Santiago de Compostela. 

Ao longo deste traballo, desenvolveuse unha serie de análises arredor do conxunto 

arqueolóxico de Iria Flavia, un dos núcleos urbanos máis interesantes dende un punto de vista 

arqueolóxico e histórico da costa atlántica galega. A súa importancia ten a súa orixe na súa 

creación como un dos primeiros núcleos urbanos no noroeste peninsular en época romana e a 

súa posterior importancia na Alta Idade Media, conformándose como sede episcopal cristiá 

nun momento tan temperá como o séc. VI. Esta sé episcopal trasladaríase cara Compostela 

séculos despois. Sobre Iria Flavia foron realizadas varias investigacións levadas a cabo sobre 

o xacemento e a súa vinculación con Santiago de Compostela e o Camiño. Principalmente, 

todas estas análises baséanse fundamentalmente na investigación das fontes escritas e 

compleméntase parcialmente coas limitadas intervencións arqueolóxicas realizadas no 

conxunto arqueolóxico de Iria Flavia, mais ligadas á construción que á investigación histórica.  

O obxectivo destes traballo de investigación é realizar unha revisión crítica dos datos 

arqueolóxicos e tentar ofrecer unha secuenciación cronolóxico deste enclave, dende a súa 

fundación en época romana até o traslado da sé a Santiago de Compostela, con especial interese 

na última fase de ocupación romana. 

  



 

 

1. Introdución 
No presente informe preséntanse os resultados do proxecto de investigación “Iría Flavia, o 

berce de Compostela Dende Roma á Alta Idade Media (séc. IV-VI e.c.)”, a través da análise 

historiográfica e arqueolóxica das campañas de escavación do conxunto arqueolóxico de Iria 

Flavia (Padrón, A Coruña). Esta investigación produciuse no contexto das bolsas de 

investigación dos “21 proxectos outorgados para a Investigación, difusión e didáctica sobre o 

Camiño de Santiago e as Peregrinacións”, outorgada pola Cátedra do Camiño e das 

Peregrinacións da Universidade de Santiago de Compostela.  

Este proxecto de investigación tivo como obxectivo fundamental procurar ampliar o 

coñecemento sobre o vicus comercial de Iria Flavia e a súa transformación en sé episcopal, é 

dicir, a transformación que se levou a cabo neste enclave romano á Alta Idade Media. A 

aproximación a esta realidade histórica realizouse a través dunha análise histórica e 

arqueolóxica. Isto permitiunos avanzar no coñecemento do pasado histórico non só a nivel 

local, focalizándose no núcleo de Iria Flavia, se non a unha escala territorial maior, xa que os 

datos obtidos complementan o coñecemento acumulado para todo o territorio do noroeste 

peninsular neste período histórico tan complexo como é o paso do Imperio Romano cara a Alta 

Idade Media.  

O interese neste xacemento deriva das investigacións realizadas noutros puntos do noroeste 

peninsular, a partir do ano 2017, polo proxecto e asociación científica Sputnik Labrego1. Dentro 

deste proxecto de investigación, levouse a cabo un baleirado de información arqueolóxica para 

todo o territorio que abarcaba a provincia romana da Gallaecia sobre xacementos que estarían, 

posibelmente, vinculados ao fin do Estado Romano e coa transición social, política e 

económica cara a Alta Idade Media. Dentro deste catálogo de asentamentos estaba incluído o 

conxunto arqueolóxico de Iria Flavia, cuxa orixe vincúlase ao século I e.c., rematando a súa 

fase romana no século V e.c. (Pérez Losada, 2002).  

Como obxectivo científico, para intentar aclarar a cronoloxía neste momento de fin do Imperio 

romano e o paso cara a Alta Idade Media deste conxunto arqueolóxico de Iria Flavia, este 

proxecto de investigación propuxo unha revisión da historiografía producida arredor das 

investigacións previas coma unha revisión da materialidade arqueolóxica recuperada nas 

 

1 https://sputniklabrego.com/ [Revisado o 30/04/2021] 

https://sputniklabrego.com/


 

 

intervencións arqueolóxicas realizadas dende mediados do séc. XX. O noso obxectivo, ao 

utilizar esta metodoloxía, era recuperar, ordenar e clasificar, na medida do posíbel, todos os 

datos, que se atopan dispersos, existentes sobre o núcleo de Iria Flavia. 

Os resultados desta investigación, malia as características da información conservada, permiten 

realizar unhas primeiras hipóteses a respecto da transformación do enclave romano de Iria 

Flavia dende a súa orixe altoimperial até o fin do Imperio romano, a súa constitución en sé 

episcopal no século VI, e a súa integración dentro da dinámica social e política que está a 

suceder na fin do Imperio Romano, axudando á construción da Galiza Altomedieval. 

  



 

 

2. O pasado romano e altomedieval de Iria Flavia. Estado da 

cuestión  
O conxunto arqueolóxico Iria Flavia sitúase na parroquia homónima de Santa María de Iria 

Flavia, no concello coruñés de Padrón, dentro da comarca do Sar. Está situada nunha planicie 

conformada na marxe esquerda do río Sar e ao norte do río Ulla, moi preto da desembocadura 

deste e a conformación da ría de Arousa. 

Na súa contorna alberga importantes lugares arqueolóxicos como pode ser o xacemento 

medieval do Castelo da Rocha ou da Raíña Lupa (na mesma aldea de Iria, no Lugar da Horta); 

os xacementos fortificados prerromanos do Castelo (O Couto, Padrón), do Barco (O Barco, 

Padrón) ou de Lestrobe (Dodro), ou o recinto fortificado posromano de Castro Valente 

(Carcacia, Padrón). 

Figura 1. Mapa localizacións dos xacementos mencionados 



 

 

Os datos non permiten definir a extensión definitiva do lugar ao longo das súas diferentes fases 

históricas. A través da investigación arqueolóxica, só se coñece unha hipótese de aproximación 

a súa extensión para a fase romana (Pérez Losada, 2002). Segundo este investigador, neste 

momento, o núcleo romano de Iria Flavia abarcaría, aproximadamente, a actual extensión do 

núcleo de Iria Flavia, tendo como límite o curso do río Sar, en dirección Norte-Sur.  

En calquera caso, somos conscientes de que Iria Flavia é un dos xacementos máis importantes 

da comarca compostelá, cunha situación natural e de comunicación tanto a nivel terrestre, como 

fluvial e marítimo, bastante privilexiada. Este feito fai que destaque como asentamento pola 

posibilidade da súa escollida como lugar de entrada e saída da Gallaecia dende a Antigüidade, 

das que moitos autores (Del Río Canedo, 2016a; Pérez Losada, 2002) falan como posible vicus 

ou mansio dentro da vía XIX, que une Bracara, Lucus e Asturica.  

Dende a Antigüidade, Iria Flavia conta cunha documentación arqueolóxica e escrita que pode 

axudar a entender a configuración do que será o camiño de Santiago, e como é lóxico, tamén 

do que será a cidade de Compostela. 

2.1. Iria Flavia en época romana e altomedieval a través das fontes escritas 
Para a época romana, existen varias mencións a este núcleo. A primeira delas é a referencia 

que fai Ptolomeo no séc. II e.c. na Xeografía como unha das poleis existentes dentro do 

territorio dos Coropos . Do mesmo modo, podemos atopar referencias nos diversos itinerarios 

referidos ao territorio galego, onde aparece citada como unha mansio vinculada á Vía XIX 

(Pérez Losada, 2002: 88).  

Durante o Baixo Imperio as mencións a Iria Flavia increméntanse, debido á súa importancia 

como posible sé episcopal, aínda que non se sabe con seguridade cando se fai esta promoción, 

aínda que podemos entender que será durante este momento xa que hai un incremento 

considerable nas mencións ao sitio Pérez-Losada, F. 2002. 

Será ca fin do Imperio Romano, a comezos do séc. V, cando semella que Iria Flavia entra nunha 

fase de despoboamento e retracción. Esta situación está vinculada, seguramente, á fin das redes 

do comercio, debido á competencia directa doutros portos costeiros como Vigo (Fernández-

Fernández, 2014), e a situación de inestabilidade provocada pola aparición do reino suevo e a 

fin do poder político romano (Wickham, 2016). 



 

 

A seguinte mención histórica que temos sobre Iria Flavia, descríbea de novo nunha posición 

importante sobre a súa contorna. No séc. VI, menciónase como sé episcopal nos concilios de 

Braga I (561 e.c.) e II (572 e.c.) organizados dentro do reino suevo e no documento coñecido 

como Divisio Teodomiri ou Parrochiale Suevorum (Pérez-Losada, F., 2002). Igualmente, 

tamén aparecerá como sé episcopal nos concilios de Toledo celebrados no séc. VII. A maiores, 

nesta documentación aparece información adicional, como, por exemplo, grazas a acta do I 

concilio bracarense (561 e.c.) coñecemos o primeiro nome coñecido dun bispo de Iria, Andrés. 

Ou, no Parrochiale aparece mencionada a sé de Iria e as parroquias2 asociadas (Sánchez Pardo, 

2014): 

Ad lriensem (Sedem); Morracio, Saliniense, Continos, Celenos, Metacios, Merciense 

s, Pestomarcos, Coporos, Celticos, Brecantinos, Prutenos, Pluzios, Bisaucos, 

Trasancos, Lapaciengos et Arros. 

Esta información permitiu realizar unha identificación destes topónimos con algúns dos actuais 

arciprestazgos da diocese compostelá. Este feito non fai máis que reforzar esta ligazón existente 

entre a antiga sé sueva de Iria Flavia e a actual de Santiago de Compostela(Sánchez Pardo, 

2013). 

 

2.2. Intervencións arqueolóxicas en Iria Flavia 
As primeiras noticias arqueolóxica son do século XVII e XVIII, onde se mencionan achádeos 

de posibles estruturas antigas de época romana e no castelo da Rocha Branca. A maiores, 

durante a construción do ferrocarril Santiago-Carril na década dos 60 e 70 do séc. XIX, 

localízanse varias estelas funerarias e posiblemente un miliario romano hoxe en día 

desaparecidas (Pérez-Losada, F 2002).  

Será a mediados do século XX cando se realiza a primeira intervención arqueolóxica no núcleo 

de Iria Flavia. Baixo a dirección de Chamoso Lamas realizáronse até 5 campañas 

arqueolóxicas, entre os anos 1962 e 1983, arredor da colexiata de Santa María de Iria Flavia. 

Nestas intervencións localizáronse unha posíbel necrópole baixorromana ou posromana e, 

baixo esta, unha serie estruturas romanas (Pérez-Losada, F 2002).  

 

2 Posíbeis divisións administrativas de maior tamaño das actuais parroquias galegas.  



 

 

Nos anos 90, debemos destacar dúas escavacións realizadas de urxencia. Por un lado, no ano 

1992, dirixida por X. Suárez Otero, realizase ao sur, xunto ao cemiterio de Adina e a pista Iria-

Retén unha intervención na que localiza e documenta niveis medievais asociados á colexiata. 

Por outro lado, nos anos 1993-94, dirixida por Luís López e Yolanda Álvarez, realízanse dúas 

campañas de escavación arqueolóxica, nunha zona ao leste da colexiata, un área de 307m2. 

Esta intervención, realizada por mor da construción dun paso subterráneo baixo a vía do tren, 

localiza unha serie de  estruturas e unha abundante materialidade de época romana (Álvarez 

González, 1994; Pérez Losada, 2002). 

Ao longo das dúas primeiras décadas do séc. XXI realizáronse varios controis arqueolóxicos 

relacionados coa construción ou reforma de vivendas particulares. Estas recuperaron 

materialidade arqueolóxica documentada en época romana e medieval, mais non localizaron e 

documentaron estruturas ou definiron secuencias cronolóxicas de ocupación. 

Mentres que se Iria Flavia é un enclave moi importante durante a época romana, mais sen 

apenas intervencións arqueolóxicas; o período da Alta Idade Media por contra, debido a 

existencia dun núcleo cristiá antecesor á Compostela, a que recolla todo interese investigador 

dende o punto de vista histórico-documental. Arqueoloxicamente o lugar vese relegado a 

poucas intervencións, principalmente de urxencia, parciais ou con técnicas e metodoloxías 

(principalmente ás de Manuel Chamoso Lamas) actualmente desfasadas. Todo isto redunda 

nun descoñecemento completo da historia material do lugar de Iria dende a súa conformación 

até a Alta Idade Media. Este baleiro investigador procurará solventarse neste proxecto de 

investigación. 

  



 

 

3. Hipótese de partida e obxectivos. 
Este proxecto de investigación pretende levar a cabo unha análise de toda a información 

arqueolóxica referida a Iria Flavia, que nos permita entender o estado actual da investigación e 

do coñecemento histórico-arqueolóxico do conxunto arqueolóxico. Por iso, definimos os 

seguintes obxectivos específicos, ca fin de obter o máximo de coñecemento arqueolóxico e 

historiográfico sobre as actividades arqueolóxicas e a materialidade asociada á 

tardorromanidade e a Alta Idade Media. 

En primeiro lugar, entre o baleirado da información e a análise da cultura material realizada, 

buscamos  aproximarnos ao contexto de Iria Flavia e ser capaces de realizar unha hipótese de 

secuencia cronolóxica referida ao xacemento, concretando, na medida do posíbel, as diferentes 

fases de ocupación de Iria Flavia, centrándonos na parte final do Imperio Romano e na Alta 

Idade Media. 

De forma complementaria, esta revisión da cultura material permitirá achegarse á realidade 

socioeconómica e política de Iria Flavia. Isto permitirá, no futuro, poder comparar con outros 

núcleos próximo máis estudados, como a capital provincial romana de Lugo ou o núcleo 

comercial de Vigo. 

En terceiro lugar, a revisión dos datos arqueolóxicos permitirá elaborar unha planimetría do 

núcleo de Iria Flavia, que compile as intervencións realizadas dende os años 60 ata a 

actualidade. O obxectivo é establecer a dispersión da materialidade e estruturas atopadas no 

transcurso das intervencións, para poder realizar un achegamento á extensión hipotética da área 

romana de Iria Flavia. 

En cuarto lugar, queremos desenvolver novas metodoloxías innovadoras que permitan 

investigar a evolución social, política e económica do territorio da Gallaecia á fin do Imperio 

Romano. 

Por último, tratar de divulgar todo o coñecemento obtido a través da colaboración con outros 

proxectos relacionados con esta cuestión, mediante a Arqueoloxía en comunidade.  

  



 

 

4. Metodoloxía do proceso de investigación 
Para levar a cabo todos os obxectivos anteriormente mencionados, valoramos dividir o traballo 

en dúas fases concretas. 

4.1. Baleirado dos datos historiográficos e arqueolóxicos 
A primeira das fases centrouse no baleirado dos datos historiográficos e arqueolóxicos 

referentes ao núcleo de Iria Flavia. Realizouse unha revisión de todas as publicacións referidas 

ao coñecemento arqueolóxico do lugar e, de forma complementaria, publicacións de 

investigacións sobre o momento histórico que nos ocupa, as fases  finais do Imperio romano e 

o inicio da Alta Idade Media. Isto permitirá realizar comparacións sobre o poboamento e sobre 

a inestabilidade política e social que se viviu neste proceso.  

O baleirado da información arqueolóxica existente centrouse na análise e estudo das diferentes 

campañas, informes e controis arqueolóxicos desenvolvidos na area que comprende o no 

conxunto arqueolóxico de Iria Flavia. Estas tarefas realizáronse nas instalacións do Museo das 

Peregrinación de Santiago de Compostela. Desta maneira, para sintetizar os datos das 

intervencións, estes foron introducidos nunha base de datos (Fig. 2). Isto permitiu recoller e 

xestionar a información dunha forma máis óptima.  

Nome Intervención  
Código expediente Museo 
das Peregrinacións 

 Código expediente 
xunta 

 

Lugar  Dirección  
Ano realización  Ano memoria  

Localización  
Obxectivos  
Superficie 
escavada 

 

Tempo  
Estratigrafía  
Material  

Figura 2. Exemplo de táboa onde se rexistrou a información das intervencións arqueolóxicas de Iria Flavia. 

Para este proceso elaboramos unha segunda base de datos con diversas variables (Intervención, 

tipo, entidade, ano, zona, coordenadas, sondaxes, estruturas arqueolóxicas, tipoloxía dos 

materiais, cronoloxía proposta) que nos permitiran posteriormente elaborar, a través delas, por 

un lado, un mapa para entender a extensión e as diversas materialidades que puideron constituír 



 

 

asentamento, e por outro, a historiografía das intervencións realizadas en Iria Flavia dende os 

anos 60, para futuras propostas de intervencións arqueolóxicas. 

4.2. Metodoloxía de análise da cultura material de Iria Flavia 
En segundo lugar, realizouse a análise dos datos de estudo da cultura material. Foi posíbel 

realizar esta tarefa tras rematar o baleirado da información historiográfica e arqueolóxica 

mencionado anteriormente.  

A nosa proposta partía de elaborar unha análise da materialidade arqueolóxica de Iria Flavia, a 

través selección dunha intervención que mellor puidera contextualizar as diferentes fases de 

ocupación do núcleo dende a época romana até a Alta Idade Media. Esta revisión previa 

permitiría escoller a intervención arqueolóxica máis extensa e completa realizada. A través do 

estudo do contexto arqueolóxico e a análise dos materiais exhumados sería posíbel realizar 

unha critica estratigráfica das secuencias relativas da zona escavada. Isto permitiría, en 

comparación con outros contextos contemporáneos (Fernández Fernández, 2014; Tejerizo 

García et al., 2019), realizar una hipótese de secuenciación cronolóxica e de ocupación do 

núcleo de Iria Flavia. A maiores, permitiría afrontar una análise dos aspectos sociais, 

económicos e culturais. 



 

 

 
Figura 3. Escavación do paso a nivel, por Terra Arqueos (Tomado de Pérez Losada, 2002, p. 96) 

Dentro de todas as intervencións arqueolóxicas de Iria Flavia, as dúas campañas realizadas na 

zona do paso a nivel da vía do tren pola empresa Terra Arqueos entre os anos 1993 e 1994 

semellaban as máis óptimas (Álvarez González, 1993, 1994). Malia que só se tiña acceso ao 

informe valorativo e non á perceptiva memoria final. 

A revisión física desta materialidade arqueolóxica revelou que a metodoloxía de estudo 

escollida, xa empregada noutros contextos similares con moi bos resultados (Tejerizo García 

et al., 2018, 2019), non ía funcionar. A metodoloxía de estudo e análise do material 

arqueolóxico proposta continúa a tónica traballada por Vigil-Escalera (2013) ou Tejerizo-

García (2013) seguindo o marco teórico e metodolóxico proposto por P. Lemonnier (1986, 

1992). Así pois, pretendíase realizar unha análise da cultura material de Iria Flavia a partir 

dunha revisión macroscópica das diferentes Cadeas Tecnolóxico-Operativas presentes no 

conxunto conservado no Museo. Para a realización desta metodoloxía é necesario e 

imprescindíbel a boa documentación do material, conservándose a información de onde foi 



 

 

localizado, para permitir facer unha análise global do contexto. No caso da materialidade 

exhumada nesta intervención arqueolóxica do paso a nivel non conservaba esta información 

imprescindíbel, xa que fora resiglada. Esta realidade xunto coa inexistencia da preceptiva 

memoria arqueolóxica facía imposíbel unha análise de todo este conxunto material. Polo tanto, 

por desgraza, desbotouse a revisión do conxunto material da maior intervención realizada 

no núcleo de Iria Flavia debido á mala conservación ou, directamente, inexistencia de 

información arqueolóxica. 

 
Figura 4. Escavación do adro e interior da Colexiata de Sta. María (lria). Croquis aproximativo elaborado con 

base en planos, fotografías e datos do seu escavador, a maioría inéditos (Tomado de Pérez Losada, 2002, p. 

93) 

En consecuencia, e para atallar estes pormenores, escolleuse realizar unha revisión 

macroscópica do material clasificado como correspondente as intervencións de Chamoso 

Lamas entre os anos 1972-74 e no ano 1983. Estas intervencións realizáronse na zona da 

Colexiata de Santa María de Iria. A revisión deste conxunto non está suxeita á metodoloxía 

mencionada anteriormente, xa que neste caso non se conserva ningunha información 

arqueolóxica. Todos os datos condénsanse nun breve informe escrito polo persoal do museo a 

través de notas do propio Chamoso Lamas. A maior parte do material conservado son pezas 

singulares, como poden ser vidros, numismas, metais ou cerámicas de alta calidade. A 



 

 

intención desta revisión é, por unha banda, inventariar este material, e, pola outra, procurar 

localizar elementos singulares dentro do conxunto que nos permitan datar diferentes fases. 

Unha vez observado o rexistro arqueolóxico de Iria Flavia, e ante a necesidade de reelaborar 

un novo balance dos datos pola falta de contextos estratigráficos derivados dunha serie de 

problemáticas que explicaremos máis adiante, levamos a cabo unha modificación desta última 

parte do proxecto. A través desta análise, establecéronse as seguintes variables para a recollida 

dos datos correspondentes: O código do museo para a bolsa, a sigla, a cantidade de material 

depositada na bolsa, a tipoloxía material -cerámica, metal, vidro, etc.-, a breve descrición do 

material que contiña, a forma das pezas, e a adscrición cultural. Unha vez realizado este vaciado 

analítico dos fondos do museo destas campañas, fixemos unha análise tipolóxico e comparativo 

con outros xacementos para analizar a máxima información posible destes elementos 

arqueolóxicos. 

Consideramos que este tipo de metodoloxías é a que, en última instancia, é preciso optar cando 

os contextos antigos non son escavados cunha metodoloxía arqueolóxica moderna. Desta 

maneira, trataremos de recuperar algo de información sobre os aspectos económicos, políticos 

e sociais a través do estudo dos obxectos, inserindo os mesmos dentro das tipoloxías atopadas 

noutros lugares onde si foron contextualizadas en estratos as cerámicas e os obxectos atopados, 

como é o caso de Valencia do Sil, en Ourense. 

4.3. Problemática do estudo 
Os problemas aos que nos enfrontamos durante o proceso de investigación teñen que ver con 

dúas vertentes: unha de carácter administrativo e outra, xa adiantada, a cuestión da 

conservación da documentación arqueolóxica.  

A cuestión administrativa derívase do establecido no “Real Decreto 926/2020, de 25 de 

Outubro” polo que se declara o Estado de Alarma para conter a propagación de infeccións 

causadas polo SARSCoV-2 e as medidas tomadas polo goberno galego. Polo que, durante o 

proceso de traballo, estas circunstancias afectaron de maneira directa ás análises. No caso da 

presente investigación, foi necesario reorientar o proceso da investigación, derivado do peche 

dos museos no mes de Febreiro. Non obstante, este feito foi subsanado coa apertura nos meses 

posteriores. 



 

 

Da mesma maneira, e algo máis notable, foi a falta de persoal de xeito continuo para poder 

analizar os material. Era necesaria a presenza dunha persoa nos ordenadores do museo e con 

acceso ao sistema de xestión do mesmo para a busca de todo o material que se presentaba.  

Por outra banda, a cuestión da documentación arqueolóxica, xa mencionada anteriormente, fixo 

necesario o cambio e reordenación da metodoloxía planificada, e axustala ás necesidades que 

os contextos de Iria Flavia nos ofrecía. 

A respecto da conservación da información arqueolóxica, a Arqueoloxía é unha ciencia por ter 

obxecto e método, mais pese a existir intervencións arqueolóxicas dende o século XIX, non é 

posíbel afirmar que sexa unha ciencia propiamente dita ata os anos 60 do século XX, cando a 

“Nova Arqueoloxía” realiza unha serie de aportacións e novas propostas interpretativas. Nesta 

realidade, a pesar de que a gran renovación na nosa ciencia chegue nesa década, tardará en 

asentarse no noso marco espacial. Previamente, os datos arqueolóxicos recollidos en 

escavacións eran meras descricións dos achados e breves definicións dos procesos das 

intervencións. De feito, cada arqueólogo tiña as súas propias maneiras de definir o contexto e 

facer informes valorativos de cada campaña, moitos deles publicados en revistas locais ou, 

directamente, en xornais.  

Será coa chegada da publicación dunha das obras máis importantes da Arqueoloxía por parte 

de E. Harris (1991) baseada nunha metodoloxía estratigráfica, mediante a cal se unifica o 

método arqueolóxico e se definen os parámetros a seguir pola nosa ciencia dentro do 

desenvolvemento do traballo de campo.  

Desta maneira, durante a análise historiográfica das campañas realizada en Iria Flavia 

decatámonos, en primeiro lugar, cunha serie de informacións de carácter arqueolóxica, baseada 

en escavacións antigas e controis valorativos sobre o sitio de Iria Flavia. Polo tanto, dada a 

antigüidade das mesmas e a abundancia de controis arqueolóxicos con escavacións concretas 

con abundante material e sen un rexistro en extensión, fomos conscientes da necesidade dunha 

análise arqueolóxica cos parámetros establecidos nos anos 90 que asentaron a metodoloxía da 

recollida de datos arqueolóxicos.  

Esta realidade non é raro, xa que, como ben é sabido, nas escavacións antigas a calidade 

científica, tal é como a entendemos hoxe en día, é bastante precaria. De feito, no caso de 

xacementos emblemáticos como son A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra) (Rodríguez-González 

et al., 2018); Santomé (Ourense) ; ou o Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo)(Tejerizo 



 

 

García et al., 2019), por citar algúns dos lugares nos que traballamos, a problemática baixo á 

que nos movemos ven dada pola ausencia das memorias ou mala calidade das mesmas, que 

son, en definitiva, fillas do seu tempo. 

Doutra banda, o segundo dos problemas arqueolóxicos aos que tivemos que facer fronte é a 

ausencia de contexto. É dicir, pese a que os controis arqueolóxicos que se fan son abundantes 

no sitio de Iria, e son fundamentais para o desenvolvemento da cidade en xeral, na actualidade 

non existe unha escavación arqueolóxica en extensión que determine, coa metodoloxía 

arqueolóxica actual (Harris, 1991), o proceso das fases de ocupación e abandono da cidade 

romana. Por outra banda, non existen contextos arqueolóxicos verticais nas únicas sondaxes en 

extensión que se fixeron durante a intervención de urxencia dos anos 1993-1994, debido, 

segundo os arqueólogos que levaron a cabo o proceso, á pouca potencia de terra que existía 

(Álvarez González, 1993, 1994). 

Polo que, falta unha análise contextual e estratigráfica de Iria Flavia imprescindible para levar 

a cabo un estudo das Cadeas Técnico-Operativas do asentamento vinculadas á estratigrafía. A 

solución que valoramos foron dúas: en primeiro lugar, a realización dunhas sondaxes 

valorativas en extensión preto da colexiata de Iria Flavia; e en segundo lugar, o cambio 

metodolóxico da nosa investigación. De tal maneira que, pese á importancia de analizar os 

contextos estratigráficos, trataríamos de reformular a proposta a través da análise tipolóxica 

dunha das intervencións feitas en Iria Flavia. E, unha vez analizada a materialidade, mediante 

comparación con outros contextos escavados, responder aos obxectivos que nos propuxemos 

para este estudo. 

Dadas as circunstancias e a falta de orzamento e tempo necesario para poder levar a cabo unha 

intervención en Iria Flavia antes de abril, decantámonos pola segunda opción. Polo que 

tratamos de analizar unhas campañas máis importantes para o xacemento: a materialidade das 

campañas de Manuel Chamoso Lamas dos anos 60-80 a través da súa análise no museo. E por 

outro lado, a partir da revisión das memorias e as publicacións, levar a cabo unha interpretación 

dos achadegos das escavacións dos anos 93-94, que xa foron publicados en moitos artigos 

científicos. 

  



 

 

5. Unha revisión historiográfica das investigacións arqueolóxicas en Iria 

Flavia. 
A información recuperados nesta investigación foi recollida nunha bases de datos, 

anteriormente mencionado no apartado metodolóxico O principal obxectivo foi intentar 

manexar e organizar todo o coñecemento que temos sobre Iria Flavia, para realizar unha ollada 

a todo o traballado sobre o xacemento para intentar levar a cabo os nosos obxectivos principais.  

5.1. Fases das intervencións arqueolóxicas en Iria Flavia 
Por outra banda, e de maneira paralela, través do baleirado dos informes das actuacións 

arqueolóxicas estableceuse un secuencia cronolóxica das diferentes fases de intervencións no 

conxunto arqueolóxico de Iria Flavia. 

 
INTERVENCIÓN TIPO ENTIDADE RESPONSABLE ANO ZONA 

Catas na Colexiata de 
Iria Flavia Sondaxe Antonio López Ferreiro 1882 Colexiata de Iria Flavia 

Escavacións na Colexiata 
de Iria Flavia Escavación Manuel Chamoso Lamas 1962-1982 Colexiata de Iria Flavia 

Escavacións no Cemiterio 
Iria Flavia Escavación José Suárez Otero 1992 Cemiterio de Iria Flavia 

Escavación para a 
creación dun paso 

soterrado 
Sondaxes Terra Arqueos 1993 Horta, O Casal, Iria 

Escavación para a 
creación dun paso 

soterrado 

Escavación 
en área Terra Arqueos 1994 Horta, O Casal, Iria 

Sondaxes Arqueolóxicas. 
Lugar de Horta – Iria. 

Padrón. A Coruña 
Sondaxes Victor Rúa Carril 1999 

Parcela situada ao sur da 
Igrexa de Santa María 

de Íria Flavia. 
Sondaxes en el solar nº35 

de Iria Flavia Sondaxes Xosé Lois Ladra Fernández 2000 Solar 35 Iria 

Sondaxes arqueolóxicas 
previas á construción 

dun tanatorio no lugar de 
Iria (Padrón) 

Sondaxes Jose Francisco Doval Galán 2001 Actual tanatorio de 
Padrón. 

Intervención 
arqueolóxica para las 

obras de restauración de 
la casa nº 5 en la 

Fundación Camilo José 
Cela, Marqués de Iria 
Flavia (Iria Flavia, A 

Coruña) 

Sondaxes Terra Arqueos 2001 Casa nº 5 Enfronte 
Colexiata 

Intervención 
arqueológica para las 

obras de restauración de 
la casa nº 6 en la 

Fundación Camilo José 
Cela, Marqués de Iria 
Flavia (Iria Flavia, A 

Coruña) 

Sondaxes Terra Arqueos 2001 Casa nº 6 Enfronte 
Colexiata 

Intervención 
arqueológica para las 

obras de restauración de 
la casa nº 8 en la 

Fundación Camilo José 
Cela, Marqués de Iria 

Sondaxes Terra Arqueos 2002 Casa nº 8 Enfronte 
Colexiata 



 

 

Flavia (Iria Flavia, A 
Coruña) 

Evaluación arqueológica 
del proyecto de 

urbanización Sector 
padrón R-2. Padrón (A 

Coruña) 

Sondaxes Victor Rúa Carril 2003 Lugar de Pedreda, Iria 
Flavia 

Sondaxes arqueolóxicas 
valorativas vinculadas ó 

“Proxecto básico e de 
execución de vivenda 

unifamiliar” (Horta, Iria, 
Padrón. A Coruña 

Sondaxes Mº Pilar Fernández Pintos 2005 Parcela de 2106 m2, SW 
da Rocha Branca 

Intervención 
arqueológica para las 

obras de restauración de 
la casa nº 5 en la 

Fundación Camilo José 
Cela, Marqués de Iria 
Flavia (Iria Flavia, A 

Coruña) 

Sondaxes Simón Pena Basso 2006 Vivenda 

Intervención en solar O 
Bordel Sondaxes Victor Rúa Carril 2007 Solar en O Bordel 

Control arqueolóxico, 
Rede de abastecemento Sondaxes Mª Pilar Fernández Pintos 2018 

Rúa paralela á nacional 
na marxe esquerda 

(Camiño que pasa en 
dirección N-S, pola rúa 

Aldea Iria Flavia) 
Control arqueolóxico, 

Obras acceso a Roucon Sondaxes Ma Pilar Fernández Pintos 2019 Lugar da Horta, camiño 
acceso ao Roucón 

Figura 5. Táboa que resume as intervencións arqueolóxicas realizadas no conxunto arqueolóxico de Iria Flavia 

dende o séc. XIX até o ano 2019. 

5.1.1. Os primeiros achados (séc. XVII- 1º metade do séc. XX)  

Ao longo do século XVII ata finais do XIX moitos foron os interesados nos achádeos 

relacionados co mesmo, de tal maneira que relataban diferentes aparicións de elementos 

romanos da cidade antiga da que as fontes falaban (Pérez-Losada, 2002, Vázquez Martínez, 

2005). Nesta liña, aparecen os primeiros vestixios arqueolóxicos ca creación da vía do 

Ferrocarril e as aparicións de diferentes estelas funerarias, na actualidade perdidas. Pero é nas 

primeiras escavacións realizadas por López Ferreiro, dentro  da Colexiata de Iria Flavia, onde 

se pon ao descuberto unha serie de vestixios que evidencian ese pasado romano (Vázquez 

Martínez, 2004). 

5.1.2. Anos 60-80 do séc. XX. As campañas de Manuel Chamoso Lamas 

A mediados do século XX, terán lugar unha serie de intervencións dirixidas polo arqueólogo 

Manuel Chamoso Lamas. Estas comezan no ano 1962 e continúan desenvolvéndose ata o ano 

1983, cun total de cinco intervencións nese período de tempo. Durante estas campañas 

primeiras campañas dos anos 60, continúan ca sondaxe realizada por López Ferreiro, e amplían 

noutras zonas. Posteriormente, nos anos 70, realizan unha serie de remocións de terra no 

cemiterio, e unha sondaxe na zona sur da Colexiata. Nos anos 81-82, na metade sur do sector 



 

 

frontal do adro, executáronse dúas catas, e o remate final destas intervencións chegou no ano 

83 na metade norte do sector anterior (Pérez-Losada, 2002).  Destas campañas sairá unha 

abundante materialidade, non só moble, se non tamén inmoble, con estruturas rectangulares 

cuxa ocupación fala desa fase romana. Do total do material moble que se sacou nesas campañas 

só foi depositado no museo unha pequena parte, que se logrou contabilizar en 5 caixas, das 

cales, no seu interior, había un total de 508 elementos. Estes obxectos estaban formados por 

cerámicas de diferentes adscricións culturais, materiais de construción, obxectos metálicos 

como ferros, moedas e algún bronce, como fibulas. Tamén se atoparon restos de vidros en 

abundancia, fragmentos de diferentes cores e tamaños, que evocan a ese pasado tardorromano. 

5.1.3. Anos 90. Escavacións de urxencia 

Nos anos 90 será o arqueólogo José Suárez Otero quen abrirá unha nova etapa cas novas 

intervencións destes anos no cemiterio en outubro do ano 92. Nesta intervención localizáronse 

restos materiais que contiña restos medievais e modernos. Entre eles había ósos humanos, 

cerámica gris e variantes pardas e laranxas. Polos datos conservados, esta intervención non 

localizou aos niveis romanos.  

Por outra banda, no ano 1993 levouse a cabo unha intervención arqueolóxica na zona do paso 

a nivel situado ao lado este da colexiata de Iria Flavia. Realizáronse catro sondaxes, das cales 

apareceron restos cerámicos e estruturas habitacionais. Un ano máis tarde, no ano 1994, 

practicaron dúas sondaxes en área, a través das cales puideron observar a magnitude do 

asentamento nesa zona. No sector 1 apareceron retos cerámicos de cerámica común romana, 

restos de Terra Sigillata hispánica, ánforas, e posibles pezas prehistóricas. No sector 2 os 

achados foron significativos, a maiores de cerámicas similares ás do anterior sector, atoparon, 

restos dun muiño circular e dous fustes de columnas. Por desgraza, a pouca potencia da 

intervención impediu que os arqueólogos levaran a cabo unha estratigrafía vertical, polo que 

tomaron a decisión de facer un rexistro por espazos (Álvarez González, 1994).  

5.1.4. Anos 2000. Controis de obra e intervencións de urxencia. 

Dende o ano 2000 ata actualidade as únicas referencias ao xacemento de Iria Flavia teñen que 

ver cos seguimentos de obra realizados nos límites de protección establecidos para o conxunto 

arqueolóxico. Estes datos teñen que ver coa remodelación e construción de edificios, naves ou 

incluso de obras de mellora para o lugar de Iria Flavia. Todas as actuacións realizáronse a través 

de diferentes empresas do sector da arqueoloxía que evidenciaron a existencia de evidencias 



 

 

arqueolóxicas en toda a área do núcleo de Iria Flavia. Atoparon restos de materiais cerámicos 

asociados a niveis tardorromanos, con posibles Terra Sigillatas Tardías, engobadas ou 

materiais adscribíbeis a todo o período romano. Tamén cerámicas que evocan unha clara 

cronoloxía medieval de cordóns, datadas arredor do século XII, época do segundo esplendor 

de Iria Flavia baixo o poder episcopal do bispo Xelmírez.  

5.2. A investigación sobre Iria Flavia no séc. XXI 
A historiografía de Iria Flavia conserva unha abundante bagaxe documental que foi baseada 

nos datos das limitadas escavacións que se fixeron no conxunto arqueolóxico. Ata a data de 

hoxe en día, estas escavacións, e sobre todo as do ano 1993-93, son as referencias máis citadas 

dos arqueólogos que trataron de interpretar o xacemento. 

Neste senso imos destacar tres obras fundamentais que se establecen como punto de partida do 

noso traballo: o traballo de Fermín Pérez Losada, publicado no ano 2002; a bibliografía de José 

Suarez Otero, entre a que imos destacar a do ano 2002, publicado no Boletín auriense: e a obra 

de Catalina López Pérez, publicada en 2004. Estas obras supoñen, para o noso punto de vista 

un antes e un despois na interpretación do xacemento, xa que estudan todo o que se fixo no 

xacemento ata o momento no que foi publicada as súas obras. Por iso, a partir destas obras 

estableceremos o noso punto de partida para elaborar o Estado da Cuestión. 

Deste modo, existen abundantes aproximacións á materialidade de Iria Flavia a partir do 2002 

que teñen que ver coa importancia que ten este enclave, non só en época romana, se non tamén 

na Alta Idade Media. 

Todos os estudos arqueolóxicos desenvolvidos a partir do ano 2002 en adiante aos que tivemos 

acceso suman un total de 17 referencias3, das cales faremos referencia ás máis importantes e 

que poden aportar moita información ao estudo nos momentos finais do asentamento en época 

romana. Estas desenvólvense dentro de varias vertentes temáticas que teñen que ver coa 

materialidade atopada; outro tema sería a liña altomedieval, na que se realizan 

aproximacións a partir da materialidade e os propios textos escritos medievais e, por último, 

 

3 Todas estas obras cítanse ao longo da memoria, a través dunha serie de referencias directas, polo que 
destacaremos soamente aquelas relacionadas cos temas destacados anteriormente descritos a modo de resumo 
sobre os traballos realizados a partir do 2002.  



 

 

estudos relacionados cas rutas comerciais, a posición do xacemento no noroeste, e en definitiva, 

estudos de conxunto sobre os temas tratados ao respecto.  

5.2.1. Publicacións sobre conxuntos materiais 

No caso da materialidade atopada no asentamento, Iria Flavia conta cunha serie de 

publicacións que falan das tipoloxías descritas e obtidas no xacemento. Esta serie de traballos 

céntranse, principalmente, en cuestións tipolóxicas. 

É o caso das publicacións da obra de Catalina López-Pérez (2004; López Pérez et al., 1999), 

onde se explica e detalla as diferentes tipoloxías de Terra Sigillata existentes dentro do 

xacemento. A través destes estudos, a autora indica a existencia dunha diversidade de pezas 

que non son tan habituais nas coleccións peninsulares, o cal indicaría un funcionamento do 

enclave como un receptor e distribuidor. Da mesma maneira, establece que existe unha 

considerable mostra de Terra Sigillata Hispánica, a cal ten un maior desenvolvemento nos 

primeiros séculos da nosa era, e cuxas importacións redúcense a partir do século III ata o 

primeiro cuarto do século IV e.c. Na mostra de Iria, a Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT) 

tamén segue presente, aínda que é certo que en menos cantidade que as anteriores, o cal parece 

indicar, segundo a autora, que o comercio quizás neste período reduciríase. Un dato importante 

ao que temos que facer mención para o noso estudo, é a aparición de fragmentos de producións 

estampilladas (séc. IV- V e.c.) e africanas (III-V e.c.). Non obstante, a súa representatividade 

é inferior, case practicamente anecdótica se se compara coas producións anteriores. Pese a isto, 

hai que ter en conta de que este feito parece indicar un cambio no comercio. A ausencia de 

elevadas cifras de producións baixoromanas parecen indicar unha reordenación no comercio, 

ou un colapso, que, segundo a autora, non se pode saber pola falta de datos arqueolóxicos 

evidentes.  

Continuando coa cerámica, moi recentemente publicáronse diferentes estudos sobre tipoloxías 

de luxo no xacemento. Neste sentido destacaremos os artigos de Verónica del Río Canedo  e 

tamén as colaboracións da autora con outros publicados nos últimos anos (Del Río Canedo, 

2016c, 2016a, 2016b; Del Río Canedo & Iglesias Cimadevila, 2017). Neste sentido, atopamos 

un estudo referente á problemática contextual de Iria Flavia e como Del Río intenta, a través 

dunha análise estatística morfotipolóxica, estudar as producións de cerámica fina como a Terra 

Sigillata e as paredes finas (Del Río Canedo, 2016c). A porcentaxe destes tipos cerámicos é 

significativamente alta, tendo en conta que, segundo a nosa autora, Iria Flavia podería 

considerarse como un lugar de entrada e saída de produtos de vaixela fina de mesa e ter 



 

 

contactos con lugares distinguidos de produción cerámica dentro das dinámicas comerciais do 

noroeste. Outro dos artigos reseñados é a produción de cerámica de paredes finas no contexto 

arqueolóxico de Iria Flavia onde a autora interpreta a clara presencia do carácter peninsular das 

mesmas, cunha presencia abundante das tipo Melgar I e II, que chegan ao seu fin no século II 

e.c. cando as producións locais de cerámica común fina vai gañando ás outras. En calquera 

caso, o último dos artigos da autora ao que imos facer referencia é o de Cerámicas engobadas 

de produción lucense do asentamento. No que se pretende expor unha selección de cerámicas 

engobadas recuperada nas escavacións realizadas nos anos 1993 e 1994 que teñen que ver coas 

producións analizadas por Alcorta (Alcorta Irastorza, 1997). A través desta análise evidenciase 

aspectos comerciais como os contactos entre Lucus Augusti e Iria Flavia. Estes dous 

asentamentos serán obxecto de produción, no primeiro dos casos, e redistribución, no segundo, 

de materiais engobados. A autora conclúe ca posibilidade de que Iria Flavia sexa centro 

secundario de redistribución desta vaixela doméstica.  

O material vítreo de Iria Flavia tamén foi un dos obxectos de estudo nunha das investigacións 

referentes no campo da Arqueoloxía como é o caso da análise que fai María de los Ángeles 

Vázquez Martinez a través da súa tese de doutoramento (Vázquez-Martinez, 2005). Neste caso 

a autora realiza un estudo global dos xacementos romanos de toda Galicia a través do vidro, 

facendo comparacións con obras de referencia como é caso da investigadora por excelencia 

deste material (Isings, 1957). A mostra presentada por María de los Ángeles é bastante 

significativa, cun total de 268 pezas, das cales puido analizar unhas 136, e asocialas ás formas 

establecidas. Ao igual que nas conclusións sobre a investigación en Terra Sigillata, o material 

predominante é altoimperial, con recipientes destacables e significativos (Isings 3, 31, 21, 34, 

85b, 87, 68). Non obstante, tamén se fai referencia a unha abundante, pero menos frecuente, 

materialidade vítrea baixoimperial (Isings 88var. 104b, 116 e escudillas Conímbriga 1965, 

nº205-225). Algunhas destas pezas mencionadas establecen tamén unha ocupación na fase final 

do Imperio, concretamente arredor de mediados de século IV e V, incluso, nalgunhas zonas as 

escudillas Conímbriga, falan de posible perduración ata o século VI e.c. En calquera caso, a 

superficie escavada non é determinante para establecer cronoloxías, e menos unha fasificación 

absoluta do asentamento, polo que todo este material debería ser revisado, segundo a autora, 

en comparación cunha escavación máis ampla que poida dar conclusións máis determinantes 

sobre o sitio.  



 

 

En definitiva, nestas obras as conclusións soen ser as mesmas xa que, ante a falta de novos 

contextos escavados, os datos son reducidos e repetidos. Estes traballos tratan de, a través 

dunha análise tipolóxica de diferentes materiais, establecer unha cronoloxía ampla do 

xacemento, intentando acoutar as fases que o xacemento tivo maior auxe comercial. Non 

obstante, todas elas son conscientes dos problemas referentes á falta de contextos 

estratigráficos. Probablemente o xacemento contaría cun auxe comercial establecido arredor 

dos dous primeiros séculos da nosa era, e un declive do mesmo arredor do século IV e.c. pola 

falta baixa porcentaxe de material arqueolóxico asociado a este período. 

5.2.2. Publicacións sobre a Iria Flavia altomedieval 

Continuando coa temática desenvolvida sobre Iria, destacaremos unha das máis abundantes, na 

que se expón de maneira directa a posición do noso asentamento dentro da perspectiva 

altomedieval. 

Neste punto temos que mencionar o laborioso traballo do arqueólogo José Suárez Otero (Suárez 

Otero, 2002, 2004, 2010, 2018a, 2018b), que a través das súas obras dedicadas á investigación 

romana e medieval da zona compostelá púidose recompoñer moita información arredor do 

xacemento de Iria Flavia. Sen dúbida algunha, unhas das mellores recompilacións arredor do 

noso xacemento nesta liña, é a publicada no ano 2004, a través da cal elabora unha síntese de 

coñecementos sobre o xacemento coa información arqueolóxica, epigráfica e xeográfica. Nesta 

aproximación, Suárez Otero, fala da vinculación de Iria coas Rias Baixas, o comercio 

desenvolvido dentro da mesma a través das vías de comunicación, e destacas outros 

xacementos similares como son A Lanzada (Sanxenxo) ou Alobre (Vilagarcía). Da mesma 

maneira, é consciente de que Iria Flavia alcanzaría o seu esplendor en época romana, entre os 

séculos I e II e.c., e que o cambio se produce no século IV e.c. coa baixada das importacións e 

a posibilidade dun novo urbanismo no asentamento. A etapa máis escura do xacemento é o 

século V, da cal é necesario mencionar ás referencias á necrópole da colexiata de Iria Flavia. 

Neste senso é consciente da falta dos resultados arqueolóxicos, pero expón a “fasificación” 

para a necrópole realizada no último cuarto de século que fixo Manuel Chamoso Lamas. Nesta 

establece as diferentes construcións e cambios que a necrópole tivo, que pasou de ser un 

asentamento romano, a unha necrópole baixorromana, despois unha xermánica en época 

medieval e, por último, a necrópole actual.  

No mesmo ano  no que se publica a anterior obra mencionada, o medievalista Manuel C. Díaz 

y Díaz (Díaz y Díaz, 2004) realiza unha aproximación ás fontes escritas de Iria Flavia dende 



 

 

un punto de vista sintético. Dentro desta publicación expón os textos antigos que mencionaron 

ao noso xacemento e compara as lendas medievais cos achados dentro do asentamento como 

moi preto de el. Neste senso, o autor fala de época medieval, da chegada do declive de Iria 

Flavia no século IV e.c. e despois fai mención á invasión sueva no V e.c. Non obstante, é 

consciente da falta de datos entre o século IV e.c. e a creación de Iria como sé episcopal, no 

séc. VI e.c. xa que non existen documentos ao respecto, e que o único que se sabe ao respecto 

que está confirmado cos textos é que puido existir un traslado de bispos dende Caldas de Reis 

ata Iria. 

5.2.3. Iria Flavia como núcleo urbano e comercial romano 

Outro dos temas que tamén foron desenvolvidos ao longo destes últimos anos foi as mencións 

ás posibles rutas comerciais e o papel do asentamento nas mesmas. Xa nos traballos 

anteriormente mencionados sobre a cerámica as autoras indicaban da posibilidade de que Iria 

Flavia puidera considerarse como un elemento fundamental dentro do comercio do noroeste. 

Neste senso, a publicación de David Abella (Fernández Abella, 2014) fala da situación deste 

lugar, como fundamental para o desenvolvemento comercial xa que a mediados do século 

pasado, moi preto do asentamento, en Pontecesures, apareceu un posible Portus comercial que, 

xunto á Vía XIX, conectaría a as cidades máis importantes do Noroeste como Brácara, Lucus 

e Asturica co noso asentamento. Non é raro que, tendo en conta a posición dentro da ría e o 

material atopado no curso das intervencións no noso asentamento, este feito pode estar 

contrastado pola súa ubicación na Ría de Arousa. 

No mesmo campo, está tamén a colaboración que Catalina fai con os arqueólogos Mario César 

Vila e Covadonga Carreño Gascón no ano 2013 (López Pérez et al., 2013). Neste artigo, os 

autores analizan as características que se asocian ás importacións de Terra Sigillata Hispánica 

Tardía (TSHT) na área galega, no que observan unha distribución pouco homoxénea na zona 

e un posible cadro de continuidade da importación destas vaixelas durante os últimos 

momentos do Imperio. No obstante, este artigo, aínda que fala en parte da materialidade de 

TSHT recuperada en Iria, tamén compara outros xacementos con fases tardías como son o caso 

dos castros de Penadominga e Viladonga (Tejerizo et alii, 2018) ou lugares tan importantes 

para as redes comerciais como a cidade romana de Lugo (Alcorta Irastorza, 1997). O cal fala 

das influencias do noroeste nas dinámicas comerciais nestes momentos finais, o que indica a 

clara inserción da Gallaecia nas mesmas, segundo os autores. 



 

 

Neste senso, Iria Flavia foi considerada como unha das grandes mansios e vicus da Vía Romana 

XIX, pola boa calidade de materiais recuperados como pola locación na que se atopa. De todos 

estes textos publicados dende o 2002 ata o 2017 que foron analizados, as conclusións foron 

moi significativas. Por un lado todos eles están de acordo en que este enclave sería unha porta 

de acceso e de saída do comercio. É dicir, como un porto de entrada e saída de produtos feitos 

dentro da Gallaecia, como de recepción de elementos do Mediterráneo, grazas á súa saída ás 

Rías Baixas polo río Ulla (Pérez-Losada, 2002; Suárez-Otero, 2004, 2018; Del Río-Canedo, 

2017, 2018). En segundo lugar, os estudos tipolóxicos realizados fixeron unha gran labor de 

compendio dos elementos recuperados, no que se puido adscribir a Iria Flavia dentro dun marco 

cronolóxico completo, pero á vez sendo consciente das carencias que supón non ter unha 

estratigrafía referenciada e adaptada ás novas circunstancias.   



 

 

6. Análise do conxunto material de Iria Flavia: campañas 62 ao 83. 
Como xa foi mencionado para a realización da análise arqueolóxica escolleuse o conxunto de 

material arqueolóxico exhumado nas  campañas de escavacións dirixidas por Manuel Chamoso 

Lamas entre os anos 1962 e 1983 nos arredores da colexiata de Santa María de Iria Flavia. 

Nestas intervencións localizáronse unha abundante cantidade de materiais, dos cales foron 

seleccionados unha parte por parte do director da intervención para a súa conservación. Este 

conxunto é o que se conserva no Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela. 

 

Figura 6. Sondaxes das Campañas de Chamoso Lamas na Igrexa de Santa María de Iria Flavia. A partir de Pérez-

Losada 2002. 

6.1. O conxunto material depositado no Museo das Peregrinacións 
O material analizado nas dependencias do Museo das Peregrinacións e de Santiago ascende a 

un total de 508 pezas, entre as que é posíbel atopar diferentes tipoloxías materiais. Para esta 

análise do material contamos coa colaboración do Dr. Mário Fernández Pereiro, e o persoal 

técnico do museo Verónica Del Río Canedo e Roberto Aneiros García. O material depositado 

que se puido analizar pertence a catro anos de intervencións (anos 1962,  1975, 1981 , 1982 e 

1983). 



 

 

 

ANO CERÁMICA VIDRO FERRO LÍTICO M.CONST MOEDAS OUTROS TOTAL 

1962 58 0 9 5 3 3 0 78 

1975 
10 0 4 0 0 0 0 14 

1981 149 62 1 4 4 12 6 238 
1982-83 118 9 14 7 1 30 2 181 

TOTAL 
335 71 28 16 8 45 8 508 

% 66% 14% 6% 3% 2% 9% 2%   
Figura 7.  

Materiais das escavacións por campañas. 

Os obxectos analizados corresponden a diferentes materiais que aquí presentamos. A maior 

parte do material analizado o compoñen as pezas cerámicas. Suman un total de 335 pezas, é 

dicir un 66% do total de materiais. Todas elas son de tipoloxías variadas que pertencen a 

diferentes momentos que analizaremos máis adiante. Outros dos compoñentes é o vidro, que 

supón un 14 % da mostra, cun total de 71 pezas. Trátase de diferentes formas e tamaños de 

vidro, que moitas veces aparecen case desfeitos polo paso do tempo. Moitos destes vidros 

presentan cores variadas: verdes pardos, melados, azuis e transparentes. A gran maioría eran 

65%

14%

5%

3%

2% 9%

2%

MATERIAIS CAMPAÑAS MANUEL CHAMOSO LAMAS 
ANOS 1962-1983

CERÁMICA

VIDRO

FERRO

LÍTICO

MAT. CONST

MOEDAS

OTROS



 

 

fragmentos indeterminados ou bordes, seleccionados para poder sacar tipoloxías ao respecto. 

Este material só se atopou nas campañas do 1981 e 1982-83. 

Do mesmo modo, a porcentaxe seguinte o representa o ferro, cun 6% do total, o que supón uns 

28 elementos aproximadamente, xa que este material era o máis castigado polo paso do tempo. 

Moitos destes obxectos de ferro pertencen a cravos, que na maioría dos casos apareceron 

fragmentados e moi deteriorados. Medían de longo de media uns 7cm e todos eles estaban 

corroídos. 

Os obxectos líticos tamén foron abundantes nestas campañas, cun total de 16 elementos que 

van dende lousa para a construción do teito, pasando por cantos rodados ou cálculis, ata 

afiadores que seguen usándose hoxe en día. Pero a peza máis característica é unha posible tesela 

aparecida no mesmo, de 2cm de ancho e de cor branca. Estas pezas supoñen só un 3% to 

conxunto, sendo xunto ao material de construción os elementos menos representativos. 

O material de construción supón un 2% do total, con 8 pezas que van dende argamasas a 

morteiros, sen especial relevancia para o contexto. Este elemento pode estar falando do tipo de 

construción das vivendas, pero ante a ausencia de contexto nada más que podemos achegarnos 

a isto con meras hipótesis. 

As moedas representan un total de 45 pezas, un 9% do total. Estas pezas estaban en exposición 

e tamén gardadas no museo das peregrinacións.  Nas caixas revisadas polo museo, só contiña 

a referencia ca sigla das mesmas. 

Por último, destacaremos os elementos menos cuantiosos, aqueles que están dentro do nome 

de “outros”. Trátase de obxectos menos frecuentes dentro do total estudado como dúas tiras 

de chumbo, unha conta de colar, fibelas de bronce ou un fragmento de ametista. Estes 

elementos representan tan só un 2% do total de materiais analizados. 

6.1.1. Conxunto material do ano 1962 

Estas sondaxes realizáronse no interior da igrexa e na parte exterior Este da mesma. A 

materialidade do ano 1962 está representado por 78 pezas, das cales 58 pertencen a pezas 

cerámicas, un 52% do material. Estes elementos son pezas de diferentes tipoloxías como 

medievais con cordóns impresos, cerámica común romana, Terra Sigillata, Cerámica gris 

perla, e incluso fragmentos de vidrada moderna. Do mesmo modo contén pezas de ferro, todas 



 

 

elas pertencentes a cravos, que suman só un 10% do total. Tamén os elementos líticos son 

significativos cun total de 5 pezas entre as que destacan a peza do mosaico e o afiador.  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Conxunto material do ano 1975 

O ano 1975 será o ano no que menos cantidade de materiais atopamos, con practicamente un 

total de 14 elementos dos cales 10 (un 71%) pertence a cerámica, e só 4 pertencen a restos de 

fragmentos de cravos de ferro (un 29%). A cerámica que destaca nesta campaña é a cerámica 

gris perla, e a cerámica común medieval. Tamén atopamos un fragmento de cerámica feita a 

torno de cor negra. 
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ANO 1962 Cod. D-719,79 
CERÁMICA 58 52% 

VIDRO 0 25% 
FERRO 8 8% 
LÍTICO 5 4% 

MAT. CONST 3 3% 
MOEDAS 3 8% 
OTROS 0 0% 
TOTAL 112  



 

 

 

ANO 1975 Cod. D-726,15 

CERÁMICA 10 71% 

VIDRO 0 0% 

FERRO 4 29% 

LÍTICO 0 0% 

MAT. CONST 0 0% 

MOEDAS 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 14  

6.1.3. Conxunto material do ano 1981 

Os materiais do ano 1981 son os máis abundantes de todo o conxunto seleccionado, cun total 

de 238 pezas. É a partir deste momento cando se fan as primeiras aproximacións a zona oeste 

da colexiata na súa parte exterior. Nestas campañas atopamos abundantes pezas cerámicas de 

diferentes tipoloxías que representan un total de 149 elementos (un 73% da mostra). Estas pezas 

son bastantes significativas porque abarcan diferentes tipoloxías representativas para o período 

que vai do século I e.c. ata o IV e.c. Neste senso atopamos cerámica de paredes finas 

pertencentes a época altoimperial, de época flavia, pero tamén engobadas con formas do século 

IV e V e.c. Atopamos abundantes pezas de Terra Sigillata que evocan a estes momentos de 

máximos no comercio e algunha que outra peza de tradición indíxena. 
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ANO 1981 D-127,209 

CERÁMICA 149 73% 

VIDRO 62 17% 

FERRO 2 0% 

LÍTICO 4 2% 

MAT. CONST 4 2% 

MOEDAS 6 3% 

OTROS 6 3% 

TOTAL 204  

6.1.4. Materiais anos 1982-83 

Durante os anos 82 e 83 continúanse as sondaxes nesta zona de Igrexa, na parte oeste, na que 

se atoparán todo tipo de elementos, dos que falamos con anterioridade. Si algo hai que destacar 

destas campañas é a variabilidade tipolóxica asociada. Aquí atopamos todas e cada unhas das 

tipoloxías que en xeral aparecen en todo o xacemento: dende cerámicas do ferro ou de tradición 

indíxena ata cerámicas medievais. Sen embargo a peza que destaca de todas estas é a Terra 

Sigillata Africana. As porcentaxes destas campañas, seguen sendo similares ás anteriores, cun 

total de 118 pezas cerámicas, ou o que é o mesmo un 65% do total de pezas. Outro dos materiais 

máis numerosos desta campaña son as moedas, que supoñen un total de 30 pezas (17% do total) 

Por outra banda, o vidro, o e outros elementos non son nada representativos cun total de 1 

fragmentos (1%) no caso dos vidros. Destacar tamén a presenza de ferros, case todos eles 

asociados a cravos cun total de 14 pezas (8%). 
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ANO 1982 D-229,402 
CERÁMICA 118 65% 

VIDRO 9 5% 
FERRO 14 8% 
LÍTICO 7 4% 

MAT. CONST 1 1% 
MOEDAS 30 17% 
OTROS 2 1% 
TOTAL 181  

 

6.2. Análise cerámica do conxunto material de Iria Flavia 
No seguinte apartado presentamos o análise realizado a través dun estudo macroscópico de 

cada unha das pezas cerámicas baseadas en tipoloxías adscritas a un período concreto. A 

adscrición de cada peza levouse a cabo de maneira xeral, tendo en conta a cronoloxía que cada 

peza evoca a través da comparación con outras pezas contextualizadas do mesmo período. De 

tal maneira que as porcentaxes baséanse no total do conxunto de todas as campañas.  

Englobamos dentro de Prehistórica, en xeral todas aquelas pezas feitas a man, con 

desgrasantes de medio tamaño e, tamén a aquelas que, no caso de estar decoradas, presentan 

ademais decoracións típicas da Idade do Ferro ou do cambio de Era. Por outro lado, entendemos 

como Romanas ás cerámicas que feitas a torno, culturalmente se adscriben ao período romano, 

entre os séculos I-III e.c.. Do mesmo modo, este tipo de cerámicas teñen tipoloxías típicas tales 

como a Terra Sigillata, a cerámica común romana ou nalgúns casos, as cerámicas engobadas. 
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Por outra banda, para o caso que nos ocupa, a adscrición realizada ao período baixorromano, 

son aquelas que encadramos dentro dos séculos IV-V e.c., das cales falaremos máis adiante, 

pero son o caso das Terra Sigillata Hispánica Tardía, a Terra Sigillata Africana e a algúns 

casos de cerámica engobada. 

Do mesmo modo, temos en conta as cerámicas medievais, que, polo xeral, son de cor gris 

perla ou negra, case todas elas teñen unha decoración típica de impresión con pano e soen ser 

sempre adscritas aos períodos medievais (arredor do século XII e.c.). A aparición de cerámica 

moderna é bastante pouco significativa, xa que o arqueólogo só gardou unha peza do total. 

Este tipo de pezas soen ser vidriadas, con cores melados, ou brancas con formas de cunco. En 

calquera caso, esta adscripción é practicamente nula no entorno das campañas. 

Por último, somos conscientes de que non se puido determinar o total das pezas, polo que estas 

entraron dentro do que é a adscrición de indeterminadas. Polo xeral eran pezas bastante 

rodadas que non puideron ser identificadas. 

ADSCRIPCIÓN CANTIDADE % 

PREHISTÓRICA 10 3% 

ROMANAS 135 39% 

BAIXOROMANAS 121 36% 

MEDIEVAL 19 6% 

MODERNA 1 1% 

INDETERMINADAS 49 15% 

TOTAL 335  

 



 

 

 

Figura 8. Adscrición das pezas cerámicas do conxunto cerámico analizado 

6.3. Tipoloxías destacadas para o final do Imperio Romano 

6.3.1. Xerras engobadas monoansadas espatuladas Tipo EJ1 

Figura 9. Representación dunha EJ1 de Alcorta (1997) do xacemento da Lanzada (Rodríguez et alii, 2018) 

De pastas ocres e acabado vermello do engobe, este tipo cerámico soe ter unha altura de arredor 

dos 40cm. Son cerámicas de servicio de mesa, para contención de líquidos, ainda que tamén se 
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usan como enxoval funerario. Trátase dun tipo de xerras bastante común en época baixo 

imperial tendo unha cronoloxía similar ás das TSHT, que comezan no século IV ata chegar o 

V d.C (Alcorta, 1997). Este tipo cerámico ten paralelos na cidade romana de Lugo (Alcorta, 

1997), no Castro de Viladonga (Tejerizo et alii, 2018) e na Lanzada (Rodríguez et alii, 2018). 

Todos eles con ocupación baixoimperial, arredor destes momentos finais do Imperio. 

6.3.2. Pratos engobados tipo EP2 

 

Figura 10. Representación dunha EP2 de Alcorta 1997, do xacemento de Valencia do Sil (Vilamartín de 

Valdeorras) (Tejerizo et alii, en prensa). 

Trátanse de pratos engobados con paredes oblicuas, que teñen unha cor de pastas ocres con un 

engobe vermello brillante. Son pratos con función de servicio de mesa, para a preparación de 

alimentos, pero moitas veces aparecen con restos de queimado, o cal pode destacarse pola súa 

exposición ao lume, e polo tanto para prestar servicio na cociña (Alcorta, 1997). Este tipo 

cerámico ten paralelos na cidade romana de Lugo (Alcorta, 1997), no Castro de Viladonga 

(Tejerizo et alii, 2018) e no asentamento de Valencia do Sil (Tejerizo et alii, 2018). 

Cronoloxicamente, aínda que se establece como altoimperial, existen camadas baixoimperiais 

esporádicas deste tipo cerámico. É a evolución do EP1 de Alcorta (1997). 



 

 

6.3.3. A Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT) e a Terra Sigillata Africana 

(TSA) 

Sen lugar a dúbidas a TSHT é unha das producións máis importantes para determinar a 

cronoloxía destes momentos finais do Imperio. Na investigación de Mª Catalina López Pérez 

(2004) xa se menciona a aparición nas escavacións de Iria un 4% do total de sigillatas analizada 

pertencente a este xacemento. Para as campañas que nos analizamos, a porcentaxe de TSHT 

foi dun 14% do total (151 fragmentos) das sixilatas atopadas (López-Perez, 2004:23).  

Figura 11. Sigillatas atopadas nas campañas de Manuel Chamoso Lamas en Iria Flavia (López-Pérez, 

2004:23) 

Na nosa investigación o número de posibles TSHT non foi moi elevado, pero si que bastante 

significativo. A calidade das sigillatas foi moi bo, tendo en conta que, unha boa parte 

conservaba a decoración e o engobe propio. No caso das pezas que indicamos como TSHT, a 

calidade da peza era algo máis deficiente e non tiñan decoración. Este tipo cerámico soen ser 

cuncos (Forma 8t) asociados á primeira metade do século IV e.c. e por outro lado, tamén 

atopánse formas de pratos como as 15/17t. Este tipo cerámico soe chegar ata o século IV e.c. 

pero non sobre pasa as fronteiras dos primeiros momentos desde século (López Pérez, 2004).  

Por outra banda, atopamos varios restos cerámicos pertencentes a TSA, cunha cor alaranxada 

avermellada de pasta moi depuradas. Estas pezas de TSA pertencen a formas tipo pratos e 



 

 

fontes que teñen unha cronoloxía arredor de finais do século IV e mediados do V d.C 

(Fernández, 2013). 

  



 

 

7. Divulgación do traballo 
Todos os datos recollidos neste proceso de investigación está a ser divulgado a través de varios 

canles de difusión.   

O primeiro deles foi a través da elaboración dun vídeo desenvolvido para esta investigación. 

Neste vídeo expúxose os obxectivos, as metodoloxías e os resultados obtidos, tendo en conta a 

problemática baixo a análise desenvolvida.  O vídeo realizouse no propio asentamento de Iria 

Flavia (Padrón), concretamente dentro da colexiata, tendo en conta os diferentes espazos nos 

que foi escavado o lugar e tamén os controles arqueolóxicos realizados. Tamén, leváronse a 

cabo unha serie de toma de recursos para este vídeo que estiveron vinculados aos xacementos 

dos que falamos ao longo do mesmo. Neste senso, pensamos que a través deste vídeo, á vez 

que aproximar os resultados e o proceso, pretendemos visibilizar a importancia da labor 

arqueolóxica neste tipo de investigacións, e a necesidade que existe de que estes xacementos 

da contorna sexan escavados para poder analizar estes séculos da historia de Galicia. 

Por outra banda, realizouse unha presentación sobre a vida cotiá e o análise de xénero na 

arqueoloxía a través dun seminario desenvolvido o día 28 de abril de 2021. Neste seminario 

falouse do proceso de abandono dos aglomerados secundarios como Iria Flavia, e a intención 

destas sociedades por asentarse noutras zonas, como é o caso dos castros reocupados. Deste 

modo, expuxemos a análise realizada en Iria Flavia, xunto con outros xacementos que se están 

a estudar destes períodos e que comparten características similares á mesma. 

Do mesmo modo, e en paralelo ao proceso de análise, realizouse unha publicación que versa 

sobre metodoloxías e análises de estudo novidosos para estudar a fin do Imperio e o inicio da 

Alta Idade Media en Galicia. Este artigo será publicado como un capítulo de libro nas actas do 

congreso “El Estado en la Alta Edad Media: Nuevas aproximaciones teóricas y Metodológicas” 

na editorial BAR Publishing. 

No próximos meses planéase, por un lado, a presentación deste proxecto no “I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA CÁTEDRA INSTITUCIONAL DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Y DE LAS PEREGRINACIONES DE LA USC: Feira Expositiva da Investigación sobre o 

Camiño de Santiago e as Peregrinacións-Xacobeo 2021/22 Santiago de Compostela”. E por 

outro, a publicación dun artigo científico nunha revista de arqueoloxía e historia. 

  



 

 

8. Conclusións e perspectivas de futuro 
Os resultados obtidos a través deste estudo evidencian unha serie de materiais que poderían 

remitir a unha ocupación no século IV-V e.c. pero que se oculta trala falta de estratos 

arqueolóxicos que o evidencien. Durante o século III e IV as importacións de Lugo seguen 

sendo abundantes, coa aparición de pratos engobados e xerras EJ1 típicas desta zona de 

produción. Por outra banda, a pouca cantidade de material asociado ao sec, V e.c., localizado 

na zona da igrexa, pode estar falando desa posible fase de necrópole baixoimperial, como parte 

do enxoval funerario das tumbas. O cal sería algo similar ao que pasaría na Lanzada co material 

engobado e parte dos vidros (Rodríguez-González et alii, 2018)  

Neste senso, atopamos evidencias dun cambio e reordenación no comercio dentro de Iria 

Flavia, a finais do século IV, xa que se produce unha transformación no que se evidencia o cese 

das importacións/exportacións de materiais. O cal pode estar falando dun posible abandono do 

sitio, ou cambio de funcionalidade deste aglomerado secundario. Desta maneira, tamén 

podemos estar falando dun cambio no poboamento. É dicir, como sucede noutras zonas de 

Galicia, pensamos que este cese do material asociado ao século IV - V e.c. pódese deber a un 

abandono destes lugares ou unha reordenación do espazo. Neste senso, a nosa proposta de 

hipótese é que a xente de Iria Flavia,  no século V e.c. cambia o lugar de residencia, 

probablemente como sucede noutras zonas (Viladonga, Valencia do Sil ) e marcha aos castros 

a mediados do IV e.c. 

Durante o análise do material, decatámonos que, as fases propostas por Chamoso Lamas para 

o xacemento (Asentamento romano, necrópole baixo imperial, necrópole xermana e necrópole 

actual) non son nada desacertadas, xa que segue a estela do que sucede noutras áreas analizadas. 

Durante o proceso de abandono de Iria Flavia como centro socioeconómico romano, prodúcese 

o cambio ao que é considerado como lugar relixioso, coa construción da necrópole 

baixoromana. Durante mediados do século IV e V e.c. este territorio é abandonado e marchan 

aos castros onde se resalta a posible construción dun novo poder emanado por parte das 

aristocracias locais que controlan as rutas comerciais e as vías de comunicación.  

Despois deste proceso, Iria volta como sé a Iria Flavia arredor do século VI ata a construción 

de Compostela. En definitiva, Iria Flavia constitúese como un núcleo (episcopal) que organiza 

política e social toda a zona central da Depresión meridiana ao longo do I milenio, é dicir, 

dende época Flavia até a construción de Santiago de Compostela. 



 

 

 

 

Somos conscientes de que, pese a que este estudo permite entender o estado actual da 

investigación sobre o xacemento, non é definitorio xa que, como puidemos observar, é 

necesario realizar novas intervencións arqueolóxicas en Iria Flavia que permitan delimitar as 

fases do xacemento cunha nova metodoloxía que incorpore novas técnicas e analíticas. Dende 

o noso punto de vista, a renovación do coñecemento sobre este lugar tan importante para a 

Gallaecia pasa por levar a cabo escavacións no xacemento, para poder reescribir a súa historia. 
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