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A súa situación xeográfica é 42º11'46'' Norte 8º47'42'' Oeste, atópase na parroquia de
Coruxo, en Vigo. No cabo que separa as praias do Vao e Canido 
Habitouse entre o 300 e 450 d.C.

Que é unha vila? Pois unha vila é unha casa de campo na que os donos eran
persoas cun certo nivel económico, tanto patricios como comerciantes, plebeos
adiñeirados. Tamén con funcións produtivas e residenciais.



ZONA RESIDENCIAL, onde estaban os edificios onde vivían os serventes e o propietario.
Edificio principal onde vivía o propietario, de planta rectangular alargada e rodeado de
pilares de madeira a modo de pórtico, un corredor organiza as distintas estancias
(comedor, 3 habitacións, sala principal, termas)
Preto deste está o edificio secundario, onde vivían os serventes e estaba feito de ladrillo. 

ZONA DE PRODUCCIÓN onde se situaban as construccións relacionadas coa producción
con almacéns, salinas e alpendres.

Se a comparamos con outras vilas esta é bastante sinxela.





A economía da vila baseábase na producción de sal mediante as salinas, (tanques
delimitados por ringleiras de pedras) a pesca e o comercio marítimo. 
A Praia do Vao era unha barra areosa situada entre o mar e unas marismas por
onde transcurre o regato do Vao, onde estaban as salinas e tamén fondearían os
barcos. 



Sabemos que comerciaban cos fenicios grazas aos restos púnicos atopados, neste
caso eran dous betilios, pedras erguidas que para os púnicos significaba a
presenza dos deuses. Os fenicios viñan en busca de minerais (ouro, estaño)
traendo a cambio *manufacturas: viño, sal, adornos, tecidos... 

*Resultado de convertir materias primas nun produto elaborado por medio dun proceso industrial



No ano 1992 comezou a excavación científica da vila de Toralla, unha excavación
onde atoparon 6.239 fragmentos de cerámica, 22 monedas, 5 utensilios de bronce
e  parte dunha fonte. A louza atopada na vila nos evidencia o seu comercio
marítimo xa que esta era procedente das costas de Tunicia. 
No 2007 a vila foi musealizada, e aberta ao público.
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