MÁMOAS DE CHAN DA CRUZ
SITUACIÓNPara chegar ó lugar de Chan da Cruz, no concello de Vilaboa,
cóllese o ramald a carreteira N -550 que vai de Pontevedra a Vigo, que
conduce a BRILAT. Aproximadamente un kilómetro antes de cegar ó
cuartel, collemos por unha pista forestal á man esquerda da ponte sobre
o regato de Filgueira que nos conduce hasta este lugar.
A situación xeográfica deste punto é 40º 57' 35" lonxitude oeste, e 42º
22' 30" latitude norte, alcanzando os 234 metros de altura sobre o nivel
do mar.

No lugar de Chan da Cruz, situado en terras comunais de Postemirón,
realizáronse varias excavacións arqueológicas a, través de un Plan de
Investigación no que colaborou o servizo de Arqueología do Museo
Provincial de Pontevedra. A pimeira das escavacións foi realizada no ano
1972 e a segunda no ano 1982 e1983. Nestas escavacións foi atopada
unha necrópolis megalítica, composta por un total de seis mámoas.
A primeira das escavacións foi realizada no ano 1972 e a segunda no
ano1982 e1983. Nestas escavacións foi atopada unha necrópolis
megalítica, composta por un tota l e seis mámoas.
A vexetaciónn as zonas inmediatas ás mamaos é básicamente arbustiva,
Predominando o toxo, os fentos e algúns silveirais baixiños. Nas zonas
Circundantes a, máis baixa altitud,e existen especies arbóreas como o
pino e o eucalipto.

EXCAVACIÓENN CHAN DA CRUZ NO ANO 1972
Na primeira das escavacións, realizada no ano 1972 foron atopadas
catro mamoas en principio, aínda que non se descartaba a posibilidade
de atopar algunha máis,c uberta pola vexetación.
Levouse a cabo un estudio dunha das mamaos escavadas que se
conservaba en mellor estado. Esta mámoas están situadas nunha loma
en forma redondeada e con suave pendente, na que non se apreciaban
aflloracións graníticas, a excepciónd a cima. A superficie da colina na
que se sitúa estaba sementada dunha enorme cantidade de pequenos
fragmentos de cuarzo.
A mámoa escavada presentaba no centro un cráter circular, aberto polos
Espoliadores do monumento de case tres metros e medio de diámetro e
cuarenta centímetros de profundidade. A altura do túmulo é de 80
centímetros.
No mesmo lugar atopouse un ajuar que consta de oito puntas de frecha,
unha hacha pulimentada, un pulidoro u man de muíño( todo elo en
pedra),dúas albardas e tres fragmentos cerámicos.
Descrición do Ajuar:
-1º Punta de Frecha: O material é o cuarzo leitoso de cor branco. Ten
una lonxituded e 31 mm, anchura de 23,5 mm, un espesor de 7 mm. e
un peso de 4,10 grs.
- 2ª Punta de Frecha: O material é a pizarra de cor pardo roxizo, con
bordes rectilíneos convexos. A lonxitude é de 41 mm, anchura 25 mm,
espesor de 5 mm. e 4,5 grs de peso.
- 3ª Punta de Frecha: Ten forma triangular moi alargada, con bordes
converxentes convexos. O material é a pizarra de cor pardo roxizo de 44
mm de lonxitude,20 mm de anchura, 4,5 mm de espesor e 3,5 grs. de
peso.
- 4ª Punta de Frecha: Ten bordes converxentes rectilíneos. O material é
o cuarzo leitoso de cor branco.Ten unha lonxitude de 41 mm, unha
anchura de 28 mm, un espesor dee 9 mm e 7,25 grs de peso.
- 5ª Punta de Frecha: A forma é converxente e rectilíneo. Está formado
de cuarzo leitoso de cor branco, con 23 mm. de Ionxitude 1, 3 mm. de
anchura, mm de espesor de1,75 grs de peso.

- 6º Punta de Frecha: Ten os bordes rectilíneos e lengüeta en forma
convexa truncada. A cor é negro bruñido cunha lonxitudde de 37 mm.
Unha anchura de 12mm,un espesor de 7 mm e un peso de 5,25grs.
-7ª Puntad de Frecha: Ten os bordes rectilíneos lengüeta convexa. Cor
negro bruñido cunha lonxitude de 32 mm, unhaa anchura de 15 mm,
un espesor de 8 mm e un peso de 4,90 grs.
-8ª Punta de Frecha: O material é o basalto, de cor negro bruñido. Ten
una lonxitude de 42 mm, unha anchura de 17 mm., un espesor de 8
mm. e un peso de 6,10 grs.
- Hacha pulimentada: a hacha atopada é dun tipo chamado de bordes
laterais convexos con bordes converxentes talón trucado. O material e
fibrolita, de cor negro. Ten unha lonxitude total de 108 mm, unha
lonxitude do fío de 44 mm, unha lonxitude do talón de 19 mm, un ancho
do talón de 8 mm, un espesor de 28 mm e un peso de 230grs.
- Pulidor: trátase dun canto rodado de granito, aproveitado como
posible muíño de sustancias pouso duras, ou como pulidor de obxectos
brandos. Presenta cara plana e bordes inmediatos, con sinais de
frotamento continuo con obxecto de pouca resistencia.
O material do que se compón é granito de cor gris, cunha lonxitude d e
114mm unha anchura de 95 mm,un espesor de 49 mm, e un peso de
740 grs.
-Primeiro fragmento cerámico: O material do que está formado é o
barro fino e marcado engobe. Carece de decoración, sendo de cor
escura pola parte interna e de cor amarelenta pola parte externa.
- Sequndo e terceiro fragmentos cerámicos: As dúas pezas atopadas son
de semellantes características. Constan de anacos de galfo, fermentado
por barro homoxéneo de mala calidade, traballando a man con
abundante mica e desgrasante fino.A cor é parda e o espesor é duns 8
mm.
-1ª Punta de Alabarda: en forma rectilínea convexa e lengüeta de
bordes convexos. O material é a fibrolita de cor verdoso e scuro.Ten
unha lonxituded e 117mm, un ancho d e 33 mm, un espesor de 17mm,
e un peso de 150grs.

- 2ª Punta de Alabarda::O material é a fibrolita de cor verde oscuro,
cunha lonxitude de 82 mm, unha anchura de 28 mm, un espesor de 13
mm e un peso de 105 grs.

EXCAVACIÓN EN CHAN DA CRUZ NOS ANOS 1982 E 1983
Na escavacións realizadas nos anos 1982 e 1983, atopáronse un totald e
6 mámoas, dúas máis que na excavación do 1972. Os sei túmulos
presentaban mostras claras de saqueos pero diferenciábanse no daño
que estes provocaron na súa estructura.
Dous dos túmulos, situados na zona máis alta son os que se conservan
en mellores condicións. As coordenadas da mámoa en mellor estado son
80º 38' 40" lonxitude oeste, e 42º 22' 38" latitude norte, situados a 240
metros sobre o nivel do mar.( mirar folla1 85-lVS outomaior).
A loma onde se asenta presenta forma redondeada con suave pendente.
Na cima existen afloramentos graníticos,mentres que no chan natural,
baixo o túmulo, se apreciaron afloramentos exquisitos, que foron
utilizados para a elaboración do chan base do monumento.
Outros dous túmulos teñen a zona central desfeita e comunicada ó
exterior Mediante una gabia, polo que é sinal inequívoca da extracción
das pedras que formaba a estructura dolménica.
A quinta das mámoas está case desaparecida polo efecto das
roturacións efectuadas para a plantación de eucaliptos.
A sexta das mamaos perdeu varias partes da súa masa tumular ,ó ser
cruzada por varios regos ou camiños. Este túmulo conserva a zona
central retida por unha árbore.
Descrición do Ajuar:
O material documentado atopado nun dos túmulos que se atopaba en
mellorestado nos anos 82 e 83, é maioritariamente cerámico.
Apareceron 84 pezas das que 17 son líticas. Unha gran maioría das
pezas foron atopadas desprazadas entre as terras que foron movidas
polos saqueos.

O material lítico extraído nas dúas excavacións consta de dúas hachas
Pulimentadas, sete puntas de frecha, un microlito, unha lasca, cinco
lascas residuais e dous pulidores.
- Hacha1 : hacha pulimentada de 107,5 mm de longo, por 43 de ancho.
Está realizada en fibrolita. Posúe sección trapezoidal de 28,5 mm de
alto, bordes convexos de eixes converxentes e rectilíneos, talón
truncado de 18 mm e un fío dobre bisel convexo simétrico.
- Hacha 2: hacha pulimentada de 110 mm de longo por 44 de ancho.
Está realizada en anfibolita e presenta varios desconchados na súa
superficie. A súa sección é trapezoidal de 27 mm de alto, con bordes
convexos de eixes converxentes e rectilíneos, talón truncado de 25 mm
e un fío de bisel dobre convexo simétrico.
- Punta de frecha 1: Punta de frecha de pizarra de 39 mm de longo por
44 de ancho máximo. De forma triangular posúe bordes converxentes
convexos con base triangular de bordes rectilíneos cóncavos. A súa
sección é biconvexa.
- Punta de frecha 2: Punta de frecha de pizarra de 44 mm de longo por
1g de ancho. De forma triangular ten unha sección biconvexa, con
bordes¡ converxentes convexos e una base triangular de bordes
rectilíneos cóncavos de aletas incipientes.
- Punta de frecha 3: Punta de frecha de pizarra de 48 mm de longo por
28 de ancho. De forma triangular ten unha sección biconvexa, con
bordes converxentes convexos e una base triangular de bordes
rectilíneos cóncavos con aletas incipientes.
- Punta de frecha 4: Punta de frecha de cristal de roca de 31 mm de
longo por 22 de ancho. De forma triangular cunha sección biconvexa
posúe uns bordes converxentes recctilíneos. A súa base é triangular de
bordes rectilíneos e a súa punta está truncada.
- Punta de frecha 5: Punta de frecha de cristal de roca de 41 mm de
longo por 28 de ancho máximo. De forma triangular e sección biconvexa
ten bordes converxentes rectilíneos con aletas incipientes. A súa base é
de bordes converxentes e recctilíneos"
- Punta de frecha 6: Punta de frecha de cristal de roca de 22,5 mm de
longo por 20,5 de ancho máximo. De forma triangular con sección
biconvexa ten bordes converxentes rectilíneos e base plana.

- Punta de frecha 7: Punta de frecha de cristal de roca de 35 mm de
longo por 17 de ancho. Atopouse fracturada en dúas partes e a súa
punta está truncada. De forma triangular, con sección biconvexa, ten os
bordes rectilíneos converxentes e una base triangular de bordes
converxentes e rectilíneos.
- Microlito 1: Microlito trapezoidal de sílex de base rectilínea de 30 mm
de longo. A súa sección transversal é trapezoidal de 2,5 mm de altura. A
súa sección lonxitudinal é convexa cóncava. O fío está mellado nos 2/3.
-Lasca 1: Lasca de sílex informe de 14 mm de ancho e 4 de grosor. Na
súa parte anterior ten un rebaixe lascado.
-Pulidor 1: Peza circular de granito de 104 mm de diámetro cunha cara
Perfectamente pulida. Ten un grosor de 49 mm.
-Pulidor 2: Peza circular de granito parcialmente fracturada de 106 mm
de diámetro e cun grosor de 45mm.
-As cinco lascas residuais son de cristal de roca, e indudablemente son
restos de lascado ou traballo de pezas neste material.

Do material cerámico atopado, documentáronse catro tipos cerámicos
entre os 67 fragmentos que foron catalogados. Os elementos son os
seguintes:
- Vintetrés fragmentos cerámicos lisos de cor alaranxado. O seu espesor
é de 10 mm con desgrasantes cristalinos e micáceos. A súa terminación
é afinada, dándolle una tonalidade escura ó engobe. Apareceron tódolos
fragmentos en moi mal estado de conservación ca cara interna
desconchada.
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GRAFICOS DAS MÁMOAS EXCAVADAS

Fig. 11.Planta del saqueo efectuado desde el Suroeste, para la extracción de las piedras de la cámara.

Fig. 1.2:

Corte Norte -sur: estratigrafía e localización dos hachádegos no túmulo.

