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I. Proxectos de Conservación e posta en valor

I. 1. Actuacións de escavación, conservación e 
posta en valor en xacementos arqueolóxicos
[152] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NO CASTRO DAS 
GROBAS-RIBADEO (LUGO) 
Emilio Ramil González �����������������������������14

[221] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA ESTACIÓN DE 
GRAVADOS RUPESTRES DA FERRADURA (AMOEIRO-
OURENSE) 
Yolanda Seoane Veiga, Manuel Santos Estévez �������������16

[244] TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS, TRASLADO E POSTA 
EN VALOR DO PETRÓGLIFO DE MONTE EIRÓ (GA36035104) 
Cristóbal Nodar Nodar �����������������������������19

[249] REESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN PARA A 
REVALORIZACIÓN E MUSEALIZACIÓN DO CASTRO DE 
VIGO 
Luis Francisco López González �����������������������22

[308] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO XACEMENTO 
DA CRUZ DO CASTRO DE CARBALLEDO (COTOBADE, 
PONTEVEDRA) 
Ángel Concheiro Coello ����������������������������26

[353] CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS 
DE ACONDICIONAMENTO, RECUPERACIÓN E POSTA 
EN VALOR DA RUTA DOS TRES VALES  (COTOBADE, 
PONTEVEDRA) 
Ángel Concheiro Coello ����������������������������28

[405] PROGRAMA DE POSTA EN VALOR DO CASTRO DE 
ALOBRE. CAMPAÑA 2008 
Víctor Tomás Botella ������������������������������31

[413] TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS DE POSTA EN 
VALOR DOS PETRÓGLIFOS DO VERTEDOIRO 1 DO IRIXO 
(PROVINCIA DE OURENSE) 
Lorena Vidal Caeiro �������������������������������34

[419] POSTA EN VALOR CASTRO DE CASTROMAIOR, NO 
CAMIÑO DE SANTIAGO, ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA, 
CAMPAÑA 2009, PORTOMARÍN (LUGO) 
Luis Francisco López González �����������������������37

[428] ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS NO XACEMENTO 
DE COVA EIRÓS (TRIACASTELA, LUGO) 
A. Lombera Hermida.; XP. Rodríguez Álvarez; T. Lazuén 
Fernández; R. Fábregas Valcarce ����������������������40

[457] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DA 
OURELA. S. XURXO DE AUGASANTAS. PALAS DE REI. LUGO 
(3.ª CAMPAÑA) 
Iván A. Álvarez Merayo �����������������������������43

[485] ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DE 
ZOÑÁN, ANO 2009. ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA 
EN ÁREA E PROTECCIÓN PROVISIONAL DA ÁREA 
DESCUBERTA 
Abel Vigo García ���������������������������������45

[523] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E LIMPEZA NO 
CAMPAMENTO ROMANO DE CIDADELA. CAMPAÑA 2009 
Emilio Ramil González, J. M. Caamaño Gesto �������������47

[575] LIMPEZA, ELIMINACIÓN DE BIOMASA E 
TOPOGRAFÍA DO CASTRO DAS BARREIRAS (VIMIANZO, A 
CORUÑA) 
Ángel Concheiro Coello ����������������������������49

[577] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN 
NO CASTRO DE VILADONGA-CASTRO DE REI (LUGO) 
Emilio Ramil González �����������������������������51

[578] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CAMPAMENTO 
ROMANO DE AQUIS QUERQUENNIS. CAMPAÑA DE 2009. 
(BANDE, OURENSE) 
D. Santiago Ferrer Sierra ����������������������������53

[656] CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE 
LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO CONTORNO DO 
CONXUNTO DE GRAVADOS RUPESTRES DE FENTÁNS 
(COTOBADE, PONTEVEDRA) 
Ángel Concheiro Coello ����������������������������55

[668] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN 
DA ERMIDA DE SAN GUILLERME (FISTERRA, A CORUÑA) 
2.ª FASE
Lorena Vidal Caeiro �������������������������������57

[720] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE POSTA 
EN VALOR DO TÚNEL ROMANO DE PENAFURADA. 
PARADASECA. QUIROGA. LUGO 
Iván A. Álvarez Merayo �����������������������������60

[729] CONTROL ARQUEOLÓXICO DA LIMPEZA E POSTA EN 
VALOR DE TRES CASTROS NO CONCELLO DA MEZQUITA: 
O CABEZO, O CARBALLAREGO E O CASTELO PEQUENO (A 
MEZQUITA-OURENSE) 
Nieves Amado Rolán ������������������������������63

[776] CONSOLIDACIÓN E RESTAURACIÓN ARQUEOLÓXICA 
DO CASTRO DE CASTROMAIOR, PORTOMARÍN, LUGO, 
CAMPAÑA 2009 
Luis Francisco López González  �����������������������67

I. 2. Actuacións arqueolóxicas en proxectos de 
restauración do patrimonio construído
[055] PROXECTO DE CONTROL E SEGUIMENTO 
ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAIS 
PARA SALAS DE EXPOSICIÓN NA PLANTA BAIXA DO 
MOSTEIRO DE SAMOS (SAMOS, LUGO) 
Xosé Lois Ladra Fernández ��������������������������72

[125] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA TRASEIRA DA 
REITORAL DE FERREIROS (SANTO EUSEBIO DA PEROXA, 
COLES, OURENSE) 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz �����������������������75
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[154] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DA 2.ª 
FASE DE REHABILITACIÓN, POSTA EN VALOR E CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DO CASTELO DE SANTA CRUZ. 
CONCELLO DA GUARDA (PONTEVEDRA) 
David Fernández Lorenzo ���������������������������78

[252] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE GATÍN 
(BECERREÁ, LUGO) 
Santiago Ferrer Sierra ������������������������������80

[362] SONDAXES E CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS 
INCLUÍDAS NO PBE DE REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN 
DO CAMIÑO DE SANTIAGO A FISTERRA (SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro������������������������83

[387] ESTUDO PETROLÓXICO DAS FÁBRICAS E DO 
SISTEMA DE ABASTECEMENTO E EVACUACIÓN DE AUGAS 
DO CASTELO DE SAN FELIPE EN FERROL 
Rebeca Blanco-Rotea ������������������������������86

[415] ESTUDOS COMPLEMENTARIOS E TRATAMENTOS DE 
CONSERVACIÓN DO LENZO DA MURALLA MEDIEVAL DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, NO INMOBLE N.º 18 DA RÚA 
ENTREMUROS (SANTIAGO) 
Rosa Benavides García, Rebeca Blanco-Rotea �������������91

[430] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DO CUBO XXXVIII E REFORMA DA 
FACHADA SUR DO CÍRCULO DAS ARTES DA CIDADE DE 
LUGO 
Enrique Jesús Alcorta Irastorza  �����������������������96

[443] FASE 2008-2: TRATAMENTO DE MURALLA, NA 
RÚA TOMÁS DE LEMOS, DO CASTELO DOS SARMIENTO 
(RIBADAVIA, OURENSE) 
Luis Orero Grandal �������������������������������99

[542] PROXECTO DE SONDAXES MANUAIS PARA AS OBRAS 
DE CONSTRUCIÓN DUN OBRADOIRO ARTESÁN NO 
MOSTEIRO DE STA. MARÍA DE ARMENTEIRA. CONCELLO 
DE MEIS. PONTEVEDRA 
Santiago Vieito Covela ���������������������������� 102

[623] ACONDICIONAMENTO, ESCAVACIÓN E 
CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA DO CASTELO DA 
ROCHA FORTE. CAMPAÑA DE 2009 
Miguel Ángel López Marcos ������������������������ 104

II. Actuacións arqueolóxicas preventivas

II. 1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no 
ámbito urbano

Provincia da Coruña 
[022] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA RÚA TABERNAS 18, 
DA CIDADE DA CORUÑA   
Emilio Ramil Gonzalez ���������������������������� 112

[102] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA RÚA 
DO FRANCO N.º 31, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Manuela Pérez Mato ������������������������������ 114

[257] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DO INMOBLE N.º 29 DE CASAS REAIS DA 
CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 117

[475] SONDAXES MANUAIS EN PROXECTO BÁSICO 
PARA OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA 
UNIFAMILIAR NA PRAZA RAMÓN TOXO N.º 5. PADRÓN. A 
CORUÑA 
Victor Rúa Carril �������������������������������� 119

[483] ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA DENTRO 
DO MARCO DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN 
DE REFORMA DA CASA DA CULTURA (CONCELLO DE 
PONTEDEUME, A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 121

[526] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA 
AVENIDA DA MARIÑA, N.º 14 (A CORUÑA) 
Simón Pena Basso ������������������������������� 124

[654] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NA RÚA 
PREGUNTOIRO Nº. 23, SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Manuela Pérez Mato ������������������������������ 127

[700] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
INMOBLE N.º 18 DA RÚA XELMÍREZ DA CIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 
Juan José Alonso Braña ���������������������������� 130

[750] PROXECTO DE SONDAXES ARQUEOLÓXICAS 
VALORATIVAS NO N.º 17 DA RÚA SANTO AGOSTIÑO DA 
CIDADE DA CORUÑA 
David Fernández Abella ��������������������������� 133
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Provincia de Lugo 
[021] ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EN PRAZA DA 
CATEDRAL, 13 – MONDOÑEDO (LUGO) 
Abel Vigo García �������������������������������� 138

[024] SONDAXES ESTRATIGRÁFICAS NO EDIFICIO O 
CONVENTO NA RÚA DÍAZ FREIJO, 6-8 DE VIVEIRO(LUGO) 
Emilio Ramil González ���������������������������� 142

[402] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NUNHA 
PARCELA SITUADA EN SOLO URBANO NO XACEMENTO 
ARQUEOLÓXICO DE PUNTA ATALAIA, NO CONTORNO DA 
RÚA ATALAIA E RÚA DO FARO. SAN CIBRAO, CERVO, LUGO 
(EDIFICIO 26 VIVENDAS)  
Eva Castro Vigo ��������������������������������� 144

[403] ESCAVACIÓN EN ÁREA NUNHA PARCELA NA 
QUE SE PROXECTA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO 
DE 32 VIVENDAS EN SOLO URBANO, NO XACEMENTO 
ARQUEOLÓXICO PUNTA ATALAIA, NA RÚA DO FARO DE 
SAN CIBRAO, CONCELLO DE CERVO 
Minerva Méndez Díaz  ���������������������������� 147

Provincia de Ourense 
[011] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES PARA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO NO N.º 
40 DA RÚA HERNÁN CORTES (CIDADE DE OURENSE) 
Luis Cordeiro Maañón ���������������������������� 152

[012] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA, PRECEDIDA DE 
SONDAXES NA R/ LIBERDADE, N.º 10, 12, OURENSE 
Jorge Lamas Bértolo ������������������������������ 155

[036] CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA ACOMETER A 
REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA TRES VIVENDAS 
PROTEXIDAS NA RÚA DA COSTA N.º 10, VERÍN (OURENSE) 
David Pérez López, Celso Barba Seara ����������������� 158

[112] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES VALORATIVAS NO SOAR DA RÚA DO VILAR 1 
(OURENSE) 
David Pérez López ������������������������������� 161

[144] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES PARA A REHABILITACIÓN DO EDIFICIO N.º 2 
DA PRAZA DA IMPRENTA (CIDADE DE OURENSE) 
Luis Cordeiro Maañón  ���������������������������� 165

[198] ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA CENTRO 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL NO BARRIO 
HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE) 
Manuel García Valdeiras ��������������������������� 168

[288] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA PARA 
A AMPLIACIÓN DA PISTA DEPORTIVA NO BARRIO DA 
CERÁMICA, O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) 
Santiago Ferrer Sierra ����������������������������� 171

[459] CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA O PROXECTO 
BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR 
ACAROADA Á RÚA DA PICOTA, N.º 5-BIS, LAZA (OURENSE) 
David Pérez López ������������������������������� 173

[628] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓNS PARA RESTAURANTE, 
NA RÚA  EXTRAMUROS N.º 50, NO CASCO HISTÓRICO DE 
RIBADAVIA (OURENSE) 
Manuel García Valdeiras ��������������������������� 176

[743] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUPERFICIAL 
INTENSIVA DE CARA Á REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN DO CASTRO DE VALDEORRAS (PEP-1). O 
BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE 
Enriqueta López Rodríguez ������������������������� 178

[745] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA A INSTALACIÓN 
DE COLECTORES SOTERRADOS NA RÚA MAIOR (VERÍN, 
OURENSE) 
D. Eduardo Breogán Nieto Muñiz �������������������� 181

Provincia de Pontevedra 
[031] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS NO 
INMOBLE DA RÚA SAN FRANCISCO, N.º 11, ZONA VELLA 
DE VIGO 
Eduardo Rodríguez Saiz ��������������������������� 186

[059] PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DE MELLORA DA REDE VIARIA DA ZONA VELLA DE 
VIGO (PONTEVEDRA) MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, 
GAMBOA, FERMÍN PENZOL E XOAQUÍN YÁÑEZ 
Santiago Vieito Covela  ���������������������������� 189

[060] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DAS RÚAS XUANELO, SAN BERNARDO, 
SAN XULIÁN E PEÑASCO, NA ZONA VELLA DE VIGO 
(PONTEVEDRA). MÓDULO C-2 
David Fernández Lorenzo  ������������������������� 192

[061] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DAS RÚAS POBOADORES E SAN 
FRANCISCO, NO ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) 
María Méndez Martínez ��������������������������� 194

[062] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DA RÚA SANTIAGO, NA ZONA VELLA 
DE VIGO (PONTEVEDRA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 196

[088] PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DO BORDO 
FLUVIAL NA TRAMA URBANA DA CIDADE RÚA CRUZ 
VERMELLA (PONTEVEDRA) 
Santiago Vieito Covela ���������������������������� 198

[388] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS DAS 
OBRAS DE INSTALACIÓN DE REPAVIMENTACIÓN NA RÚA 
DE SANTA LIBERATA (FASE I). BAIONA. PONTEVEDRA 
Rosa Villar Quinteiro ����������������������������� 201

[389] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA REDE DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO NO CONXUNTO 
HISTÓRICO DE BAIONA. FASE III. TRAMO RÚA IGREXA, 
NA VILA DE BAIONA 
Lino Gorgoso López ������������������������������ 205

[511] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS NO 
INMOBLE DA RÚA SAN SEBASTIÁN N.º 6, NA ZONA VELLA 
DE VIGO 
Sofía Cadenas Balseiro ���������������������������� 207
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DO PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS 
DE MELLORA DA REDE VIARIA DA ZONA VELLA DE 
VIGO (PONTEVEDRA) MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, 
GAMBOA, FERMÍN PENZOL E XOAQUÍN YÁÑEZ 
Santiago Vieito Covela ���������������������������� 209
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[639] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
INMOBLE N.º 10 DA PRAZA DO TEUCRO DA CIDADE DE 
PONTEVEDRA 
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Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 246

[296] ESTUDO DE IMPACTO ARQUEOLÓXICO SOBRE O 
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EÓLICO COTO NOVELLE. ARNOIA, CASTRELO DE MIÑO E 
CARTELLE (OURENSE) 
Francisco Javier Chao Álvarez, Elisa Pereira García, Enriqueta 
López Rodríguez �������������������������������� 249

[297] ESTUDO DE IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO 
CULTURAL DA CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO 
LEIRA. A FONSAGRADA, BALEIRA, BARALLA E BECERREÁ 
(LUGO) 
Enriqueta López Rodríguez, Francisco Javier Chao Álvarez �� 252

[335] PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO 
SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 
AMPLIACIÓN MONTOUTO 2000 (ARBO, PONTEVEDRA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 255

[351] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
CASTRO DO COTAREL/OS CASTROS GA36055019 (TUI, 
PONTEVEDRA) 
Miguel A. Vidal Lojo ����������������������������� 257

[399] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO DA PORTELIÑA (AVIÓN-A LAMA) 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 260

[400] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO DO OUTEIRO DO HOME (AVIÓN-BEARIZ-
FORCAREI) 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 262

[414] ESTUDO DE IMPACTO PATRIMONIAL PARA O 
PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO AO PORTO 
EXTERIOR DA CORUÑA. ARTEIXO - A CORUÑA 
David Santos Hernández ��������������������������� 265

[427] ACTUACIÓNS ARQUEOLÓXICAS VINCULADAS AO 
PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DO CORREDOR SARRIA-
MONFORTE (BÓVEDA, LUGO). TRAMO III: A ÁSPERA - 
MONFORTE 
Juan A. Cano Pan �������������������������������� 269

[432] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NA ÁREA DE 
CAUTELA DO XACEMENTO DE CASTRELO (GA1504009), 
VINCULADA AO PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO 
DA ESTRADA AC-433 
Diego Piay Augusto, Juan A. Cano Pan ����������������� 273

[435] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO DE SAN SEBASTIÁN (CHANTADA-CARBALLEDO) 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 277

[445] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS ENTRE OS 
PP.KK.106+058 AO 106 +479, NO ÁMBITO DO XACEMENTO 
DO CASTRO (GA27028145), A CASILLA, NADELA, LUGO 
Miguel A. Vidal Lojo ����������������������������� 280
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[465] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO DO COUTO DA LEBRE (O IRIXO-BOBORÁS) 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 284

[472] CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DE INSTALACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS EN 
PRADO (PRADO O LONGO - LALÍN, PONTEVEDRA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 287

[506] ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA E CONTROL 
DA DESMONTAXE, TRASLADO E RECONSTRUCIÓN DA 
CAPELA DO SOCORRO (GA15074021), CONCELLO DE ROIS 
(A CORUÑA) 
Cristóbal Nodar Nodar ���������������������������� 289

[584] PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO 
SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE TRAZO (A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 292

[585] PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO 
SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE TORDOIA (A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 294

[586] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO SINGULAR DE MONTERROSO 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz ���������������������� 296

[610]  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O 
ESTUDO DE IMPACTO CULTURAL DO PROXECTO DE 
CONSTRUCIÓN DO CORREDOR NORTE-NOROESTE DE 
ALTA VELOCIDADE. LIÑA MADRID-GALICIA. TREITO: 
LUBIÁN-OURENSE. SUBTREITO: VILARIÑO. RIOBÓ 
(SECTOR VILARIÑO-CERDEDELO) (CASTRELO DO VAL, A 
GUDIÑA, LAZA E VILARIÑO DE CONSO, OURENSE) 
Manuel García Valdeiras ��������������������������� 299

[624] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO SINGULAR DA CAÑIZA  
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 302

[641] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
SANEAMENTO DA PARROQUIA DE GOIÁN. CONCELLO DE 
TOMIÑO (PONTEVEDRA) 
Darío Peña Pascual ������������������������������� 304

[688] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DO CEMITERIO PARROQUIAL DE STA. 
MARIÑA DE ASADUR (MACEDA, OURENSE) 
Jorge Lamas Bértolo ������������������������������ 307

[704] CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REPOBOACIÓN FORESTAL NON CONTORNO DO CASTRO 
DE AGUASANTAS (COTOBADE, PONTEVEDRA) 
Jorge Lamas Bértolo ������������������������������ 309

[736] SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA 
ESTRADA DE CANIDO N.º 109 (VIGO, PONTEVEDRA) 
Andrés Bonilla Rodríguez �������������������������� 310

[765] CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO 
DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE ARTEIXO (A CORUÑA) 
María del Mar López Cordeiro����������������������� 312

[774] SONDAXES MECÁNICAS NA RUTA DA PRATA 
(ANGROIS, SANTIAGO) 
Juan Carlos López García �������������������������� 314

[783] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. 
REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA ZONA DE 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE S. XURXO DE GOÁ, 
COSPEITO (LUGO) 
María Luz Fernández Sánchez ����������������������� 317

[784] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE 
EÓLICO SINGULAR DA LARACHA 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz  ���������������������� 320

[785] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. 
REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA Z.C.P. DE 
STA. COMBA E STA. M.ª GALEGOS-RIOTORTO (LUGO) 
María Luz Fernández Sánchez ����������������������� 322
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III. Inventario e catalogación
[193] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NA DEPRESIÓN DE 
MONFORTE DE LEMOS E SONDAXE ARQUEOLÓXICA NO 
LUGAR DAS LAMAS (MONFORTE DE LEMOS, LUGO) 
Xosé Pedro Rodríguez Álvarez, Arturo de Lombera Hermida, 
Ramón Fábregas Valcarce, Talía Lazuén Fernández �������� 328

[254] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA PARA 
A ELABORACIÓN DO PLAN DIRECTOR DA VÍA NOVA I 
(BAIXA LIMIA, OURENSE) 
David Pérez López, Celso Hugo Barba Seara ������������� 332

[281] CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE 
MONTERREI (OURENSE) 
Enriqueta López Rodríguez, Francisco Javier Chao Álvarez �� 337

[383]  ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DA 
PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU, PONTEVEDRA) 
Paula Ballesteros Arias ���������������������������� 341

[396] PROSPECCIÓNS ARQUEOLÓXICAS NAS CAVIDADES 
DO FOLÓN (CORUXO, VIGO) 
Arturo de Lombera Hermida, A. Ameijenda Iglesias, E. Rodríguez 
Álvarez ��������������������������������������� 345

[417] PROXECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA NO 
MONTE URDIÑEIRA E NO SEU CONTORNO (CONCELLOS 
DE RIÓS-A GUDIÑA, OURENSE)  
Beatriz Comendador Rey, Cristina Fernández Fernández, Abraham 
Herrero Menor, Marta Lorén Alonso, Alejandro Manteiga Brea, 
Jose Luis Peña Rodríguez, Víctor Rodríguez Muñiz �������� 348

[429] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA NO 
BAIXO DA BORNEIRA (CANGAS, PONTEVEDRA) 
David Santos Hernández ��������������������������� 352

[467] INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA: 
REVISIÓN DAS ANOMALÍAS XEOFÍSICAS NO CABO 
FISTERRA 
Miguel San Claudio Santa Cruz ���������������������� 355

[470] PROSPECCIÓN E DELIMITACIÓN DOS XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DO VICEDO (LUGO) 
Xosé Lois Ladra Fernández ������������������������� 358

[486] PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA DO CAMIÑO INGLÉS 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 
Jorge Lamas Bértolo ������������������������������ 360

[529] PROXECTO DE PROSPECCIÓN E DOCUMENTACIÓN 
DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DO 
CONCELLO DE AMOEIRO (OURENSE) 
Yolanda Seoane Veiga ����������������������������� 364

[592] CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE 
CULLEREDO (A CORUÑA) 
Enriqueta López Rodríguez, Xaquín C. Ferrer Cruz �������� 366

[687] CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE 
MORAÑA (PONTEVEDRA) 
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I. Proxectos de Conservación e posta en valor
1. Actuacións de escavación, conservación e posta en valor en xacementos arqueolóxicos

  CD 102A 2009/152-0

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NO CASTRO DAS 
GROBAS-RIBADEO (LUGO)
Emilio Ramil González

O castro das Grobas está situado na parroquia de Sta. 
María de Vilaselán, concello de Ribadeo; está incluído no 
Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Gali-
cia, con clave GA27051007. Localízase en plena rasa lito-
ral cantábrica, con altos cantís, e aproveita este asentamen-
to como un elemento defensivo máis, algo especialmente 
importante nunha zona chá. Consta dun recinto principal, 
croa, aproximadamente semicircular. Rodéase polo sur dun 
complexo sistema defensivo a base de tres foxos semicircu-
lares paralelos entre si que parten do cantil, entre os que se 
sitúan parapetos de grande altura.

O topónimo As Grobas procede con toda probabilidade 
dos foxos, xa que o seu significado, segundo algúns estudo-

sos, fai referencia a fendas artificiais no terreo (Engrovias, 
Grovas, etc., equivalente a Corgas ou Quenllas).

Trátase dun exemplo característico dos poboados cas-
trexos peninsulares da mariña lucense.

O recinto cos foxos ocupa unha extensión aproximada 
de 3,7 ha.

É probable que na época castrexa o poboado estivese 
unido ao illote situado ao norte, coñecido como o Penedo 
da Insua, e que co tempo o mar levase o istmo.

A actuación arqueolóxica contemplou a realización de 
sondaxes en diferentes puntos do xacemento co obxectivo 
de valorar a potencialidade monumental e documentar as 
fases da súa historia. O obxecto do proxecto foi recoller in-
formación suficiente que sirva de base para unha actuación 
global de posta en valor do xacemento.

Nesta primeira fase formulouse a realización dunha 
sondaxe na muralla e no primeiro foxo, xa que polo menos 
o segundo elemento ten un carácter monumental. Ademais, 
realizáronse dúas sondaxes no interior da acrópole, na croa, 
co obxectivo de definir o tipo de arquitectura doméstica e 
de comprobar a complexidade estratigráfica do xacemento.

A escavación arqueolóxica do castro das Grobas (Vila-
selán-Ribadeo), campaña 2009, achega datos para o coñe-
cemento do xacemento arqueolóxico tanto dende o punto 
de vista da investigación, coma para realizar un proxecto de 
valorización patrimonial do mesmo. Os resultados obtidos, 
a pesar dos escasos metros cadrados valorados (125 m2, de 
3 hectáreas de xacemento), concluída a intervención, con-
firman a existencia de restos relacionados cun xacemento 
castrexo costeiro da mariña lucense, con pervivencia ocu-
pacional dende o momento da súa construción en plena eta-
pa castrexa, ata a etapa galaico-romana. 

Confirmamos, sen dúbida, a exhumación dunha pe-
quena parte do primeiro foxo defensivo, recuperando a súa 
estrutura orixinal, nunha profunda V, realzada a defensa 
cun potente derrube da muralla que pechaba a croa, o que 
nos indica que no momento da construción do castro se lle 
prestou especial atención a realzar un sistema defensivo 
consistente en foxos, parapetos e muralla, indicativo de que 
o castro se levanta en plena etapa da cultura castrexa, ante-
rior á romanización.

Sector Muralla e Foxo. Corte na rocha para darlle 
forma en V ao foxo  
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Os resultados da intervención na croa indícannos, 
porén, unha ocupación galaico-romana, posto que se ex-
humou unha estrutura en ángulo recto contextualizada 
con cerámica con engobe roxo, terra sigillata e ánfora. 
Exhumáronse dous muros en ángulo recto, N-S, E-O, que 
forman parte dunha vivenda en L construída en cachotaría  
horizontal de aparello regular, utilizando como materia pri-
ma dous tipos de pedra, xisto e lousa de diferentes tamaños, 
pequeno, mediano e grande. Consérvanse de dúas a tres 
fiadas horizontais no interior da estancia, e de tres a catro 
fiadas horizontais  formando o parapeto exterior, que serían 
a cimentación dos muros sobre un zócolo de cimentación 
directamente colocado sobre a rocha nai.

Estamos diante dun castro con pervivencia ocupacio-
nal, cunha cronoloxía entre o século II-I a. C. e I d. C., se-
gundo amosa a investigación estratigráfica do xacemento, 
aínda que é necesario ampliar a escavación arqueolóxica 
para completar os datos que achegou a actual investigación. 
A secuencia estratigráfica e a secuencia arquitectónica son 
bastante claras e ben documentadas nos cadros de esca-
vación. Detectamos un nivel natural e un nivel antrópico 
relacionado coa ocupación do xacemento en época galai-
co-romana que está formado por 12 UEs, relacionadas co 
momento de abandono desta parte do recinto habitacional 
do castro. Distinguimos os diferentes depósitos de terra 
con diferentes coloracións, con granulación limosa arxilosa 
con pedras pequenas e medianas, de compactidade media 
que se estenden por zonas da cata  e cobren o derrube da 
vivenda formado por diferentes UEs, de pedra de mediano 
e pequeno tamaño, acompañados de terra de cor marrón es-

cura, no que o 80% son pedras longas e planas, algunhas es-
tán fincadas case verticalmente, parte dunha caída homoxé-
nea  da parede da vivenda, outras forman parte do derrube 
horizontal; a derradeira UE é un empedrado, depósito de 
pedras pequenas, (menos de 10 cms) e algunhas medianas 
(menos de 20 cms) ben colocadas creando unha superficie 
horizontal, un empedrado situado no exterior da habitación 
parcialmente exhumada.

Durante a intervención arqueolóxica, recupérase ma-
terial relacionado coa ocupación do xacemento, na zoa da 
croa onde se fixeron as sondaxes. O material máis numero-
so que se recuperou, relacionado coa etapa galaico-roma-
na, os muros da habitación, é a cerámica común, un total 
de 111 pezas entre as que se diferencian varios tipos de 
bordes, a maioría pertencentes a mesma tipoloxía, bordes 
de sección oblicua e oblicuos-rectos que presentan o beizo 
redondeado; os fondos son rectos e presentan unha peque-
na inflexión da que sae a parede da vasilla en ángulo aberto; 
as decoracións son incisións, peiteado, brunido e reticu-
lado, presente nas panzas que teñen marcas de torno  con 
desgrasantes de pequeno tamaño, 1-2 mm, cunha porcen-
taxe equilibrada de mica e microseixo. A maioría das pezas 
presentan un acabado externo uniforme, alisados, incluso 
baños en arxila para darlles máis resistencia e cor.

Entre o material metálico destacamos os cravos, cha-
tolas, escouras e un anaco de coitelo; polo que respecta ao 
material lítico, foi moi escaso, pesas en lousa relacionadas 
coas construcións.

Sondaxe 2: Planta xeral coa 
habitación en ángulo e o 
empedrado exterior

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NO CASTRO DAS GROBAS-RIBADEO (LUGO)

CD 102A 2009/152-0  
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  CD 102A 2009/221-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA ESTACIÓN 
DE GRAVADOS RUPESTRES DA FERRADURA 
(AMOEIRO-OURENSE)
Yolanda Seoane Veiga
Manuel Santos Estévez

A intervención consistiu na apertura de dúas sondaxes 
arqueolóxicas na estación de gravados rupestres coñeci-
da como A Ferradura e no rexistro con tecnoloxía GPS da 
totalidade dos xacementos localizados nesta zona. Trátase 
dunha concentración de petróglifos, a maioría deles de cro-
noloxía descoñecida. A principal finalidade do proxecto foi 
levar a cabo escavacións no contorno de dous petróglifos, 
co fin de atopar estruturas datables asociadas aos devandi-
tos gravados. 

As dúas escavacións abríronse no abrigo coñecido 
como O Raposo (GA32002005) (Figura 1), e un segundo 
petróglifo, A Ferradura 7(GA32002017), situado ao norte 
do chan.

A estación da Ferradura foi localizada durante o se-
guimento e o control de impacto arqueolóxico das obras 
de construción do gasoduto de Galicia, no treito Ponteve-
dra-Ourense. Sitúase na parroquia de Trasalba, concello de 
Amoeiro (Ourense) .

Está formada por unha trintena de rochas distribuídas 
en vinte grupos. No extremo NE do chan da Ferradura, 
atópase o castro da Idade do Ferro de Couto do Castro. 
Algo máis dun 80% das rochas gravadas teñen como motivo 
único as coviñas de diversas formas e tamaños, aínda que 
tamén atopamos outros motivos: ferraduras, podomorfos, 
figuras reticuladas, cruces, círculos concéntricos e inclu-
so unha inscrición alfabetiforme en Couto do Castro. O 
soporte máis habitual no que se atopan estes gravados son 
grandes penedos graníticos, aínda que tamén existen dous 
petróglifos en abrigos.

A distribución na estación da Ferradura dos petrógli-
fos, con ferraduras, coviñas, podomorfos, escaleriformes 
e serpentiformes, repítese noutras estacións de moi seme-
llantes características. Este grupo de gravados que é posi-
ble atopar por boa parte do noroeste peninsular vénse de-
nominando estilo esquemático atlántico (Santos 2009). O 
encadre cronolóxico desde estilo é problemático: a escasa 
información da que dispomos na actualidade semella indi-
car que é posterior ao desenvolvemento do estilo atlántico 
e posiblemente anterior á cristianización. A ausencia de 

deseños gravados que poidan encadrarse na Idade Media ou 
en épocas posteriores, tales como cruces cristiás, ballesti-
formes, etc., semella apuntar a que este estilo podería enca-
drarse na Idade do Ferro. De todos os xeitos, consideramos 
preciso recoller a maior información posible, xa que aínda 
estamos lonxe de poder demostrar a cronoloxía do estilo es-
quemático atlántico.

Fotografías e calco do gravado do abrigo do Raposo. 
Na primeira imaxe, amósase a sondaxe aos pés do 
abrigo rochoso
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Consideramos que a apertura de escavacións nas in-
mediacións dos petróglifos podería ser un procedemento 
adecuado para datar estes gravados. Somos conscientes de 
que o achado dunha estrutura a carón dun petróglifo non 
implica necesariamente que exista unha relación directa en-
tre ambas as entidades e, polo tanto, a datación dunha non 
implica a datación da outra. Pero a reiterada asociación dun 

mesmo tipo de estrutura a un mesmo estilo de petróglifo 
pode ser significativa e axuda a definir unha relación entre 
dúas entidades arqueolóxicas. Por outra banda, non pode-
mos descartar a posibilidade de atopar estruturas arqueo-
lóxicas que de forma clara establezan unha relación directa 
cun petróglifo. 

CD 102A 2009/221-0  

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA ESTACIÓN DE GRAVADOS RUPESTRES DA FERRADURA (AMOEIRO-OURENSE)

Fotografía da sondaxe, unha vez baleirada, na rocha 2 do GA32002017  

17



I. Proxectos de Conservación e posta en valor
1. Actuacións de escavación, conservación e posta en valor en xacementos arqueolóxicos

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA ESTACIÓN DE GRAVADOS RUPESTRES DA FERRADURA (AMOEIRO-OURENSE)

  CD 102A 2009/221-0

Resultados:

1. ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA 

Nas dúas sondaxes que se levaron a cabo, documentou-
se unha secuencia estratigráfica que se corresponde con 
niveis naturais, sen aparecer ningún tipo de estrutura ar-
queolóxica. A escasa potencia dos sitios fai que a secuencia 
tipo sexa a dun solo actual, no que predomina a compoñen-
te vexetal. Debaixo deste solo, documentáronse en ambas 
as sondaxes dous niveis de sedimentación de orixe tamén 
natural, cunha menor compoñente vexetal; en ambos os ca-
sos, estes solos sitúanse na parte máis profunda da sondaxe. 
Por debaixo destes niveis, atópase o horizonte mineral que 
aparece en forma de rocha granítica. 

En canto aos materiais, atopáronse 19 cerámicas, unha 
delas moderna e as outras de adscrición indeterminada, e 
30 líticos.

A actuación arqueolóxica trataba de documentar e con-
textualizar os gravados. No caso do GA32002005, pese a 
que é un gravado único na arte rupestre galega, podemos 
afirmar que o seu grao de erosión e a forma e sección do 
seu suco evidencian que non é recente. Porén, a falta de 
material arqueolóxico asociado adscribible a unha etapa 
cultural concreta e a falta de estruturas arqueolóxicas que 
sirvan para datar un uso deste sitio, fan imposible que se 
poida facilitar unha data para a realización deste petróglifo. 
O mesmo ocorre para o GA32002017, cuxos gravados son 
comúns na arte rupestre galega, pero non son adscribibles 
a ningunha etapa concreta polo momento; neste caso, tam-
pouco se puido atopar material ou estruturas arqueolóxicas 
que poidan dar unha datación precisa sobre o uso deste tipo 
de lugares.

2. POSICIONAMENTO DOS PETRÓGLIFOS 
CON TECNOLOXÍA GPS 

Rexistrouse o contorno de todos os petróglifos da esta-
ción da Ferradura mediante GPS de precisión centimétrica, 
polo que as coordenadas finalmente obtidas se correspon-
derán coas reais. En total, documentáronse un total de 24 
rochas que conforman un total de 13 petróglifos e dous 
castros. Non se atopou unha entidade e outras tres non se 
puideron delimitar pola imposibilidade de acceder á zona 
onde se situaban, debido á vexetación. 
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 CD 102A 2009/244-0 

TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS, TRASLADO E POSTA 
EN VALOR DO PETRÓGLIFO DE MONTE EIRÓ

(GA36035104) 
Cristóbal Nodar Nodar

Os traballos de traslado e posta en valor do petróglifo 
de monte Eiró realizáronse dentro do control e seguimento 
arqueolóxico do proxecto de construción da obra “Mello-
ra da funcionalidade na autoestrada do Val Miñor AG-57. 
Construción de novos ramais nos enlaces de Sabarís, Rama-
llosa e Nigrán (Pontevedra)”. 

O obxectivo desta intervención foi garantir a axeitada 
conservación e protección do conxunto rupestre de mon-
te Eiró mediante o seu traslado, así como incrementar no 
posible o coñecemento e a comprensión sobre este cos tra-
ballos de posta en valor, minimizando o risco de alteracións 
antrópicas derivadas da execución da autoestrada do Val 
Miñor. 

A actuación xorde pola necesidade de encaixar o novo 
enlace de Nigrán, dentro da obra citada, na zona na que se 
situaba o petróglifo de monte Eiró. Por este motivo, foi 
necesario levar a cabo unha valoración, tanto do aflora-
mento onde se atopaba o xacemento coma do seu contorno 
inmediato, recollida na memoria dos “Traballos arqueo-
lóxicos consistentes na limpeza e limpeza de vexetación, 
escavación e documentación do petróglifo de monte Eiró 
(GA36035104)”, de decembro de 2008. 

Atendendo á ficha sobre este elemento que figura no 
inventario de xacementos arqueolóxicos do Servizo de 
Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a 
descrición é a seguinte: 

“(…) Roca de granito de dúas micas, gran medio, de 
forma romboidal, irregular, onde se aprecia unha combi-
nación circular con dous aneis e cazoleta central. A com-
binación está nunha posición centrada con respecto á roca 
soporte, disposta de forma horizontal. As dimensións xerais 
do gravado son de 32x27 cm (…)”. Esta ficha foi redactada 
no ano 1995. 

Despois dos traballos levados a cabo no petróglifo de 
monte Eiró, foron descubertos algúns novos gravados da 
mesma natureza e condición que o xa coñecido. Estes gra-
vados, consistentes nunha nova combinación circular (moi 
deteriorada e en moi mal estado de conservación) e 3 covi-
ñas (dúas delas de cronoloxía incerta), atopábanse á vista; é 
dicir, non foron descubertas en zonas da rocha nas que se 
levou a cabo a escavación arqueolóxica, senón que se atopa-
ban en zonas xa abertas. 

Resultado, pois, desta primeira fase foi a limpeza da 
vexetación existente, tanto no contorno inmediato do so-
porte granítico coma da área máis afastada, abarcando unha 
superficie final de 1.340 m2 e, posteriormente, a escava-
ción en área do petróglifo existente e da superficie inme-
diata á rocha visible, abarcando unha superficie de 100 
m2, que engloba os traballos de documentación mediante 
calcos, escaneado láser en 3D, levantamento topográfico, 
rexistro fotográfico etc.

Novo emprazamento despois 
do traslado e resultado da 
posta en valor
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  CD 102A 2009/244-0

TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS, TRASLADO E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DE MONTE EIRÓ (GA36035104)

Os traballos levados a cabo permitiron concluír o 
seguinte:

 » Non se detectaron restos arqueolóxicos na superficie 
escavada. 

 » Documentáronse novos gravados: unha nova combina-
ción circular en mal estado de conservación e tres covi-
ñas, dúas de cronoloxía dubidosa. 

 » O petróglifo atópase en moi mal estado de conservación. 

 » O soporte está moi alterado por traballos de cante-
ría. Ademais, presenta unhas diáclases de grandes 
dimensións. 

Unha vez avaliados os resultados da primeira fase de in-
tervención, formulouse o proxecto de traslado e resitua-
ción do petróglifo de monte Eiró, que consiste na posta en 
valor deste na súa nova localización.

 A duración total do traballo de campo foi de 10 días há-
biles, durante os cales se levaron a cabo as tarefas de levan-
tamento, traslado e posta en valor do petróglifo, así como 
unha reintegración paisaxística da nova localización esco-
llida para o elemento. Polo tanto, os resultados obtidos son 
froito dun traballo multidisciplinar, integrado por arqueó-
logos (ZETA, Arqueoloxía, SL), restauradores e canteiros 
especializados (BIC Materiales y Conservación, SLL), téc-
nicos de posta en valor e difusión cultural e técnicos espe-
cializados en reintegración paisaxística (VAN Divulgación 
Cultural, SL).

O equipo de restauradores levou a cabo as tarefas de 
consolidación, extracción, traslado e resituación do petró-
glifo. Os técnicos de posta en valor fixeron os carteis axei-
tados para a difusión cultural do elemento, mentres que os 
técnicos especializados en reintegración paisaxística recu-
peraron o contorno vexetal do novo enclave. O equipo de 
arqueólogos levou a cabo as tarefas de levantamento topo-
gráfico e a supervisión de todos os traballos anteriormente 
citados.

Proceso de calco dunha das combinacións circulares (motivo 1)
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TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS, TRASLADO E POSTA EN VALOR DO PETRÓGLIFO DE MONTE EIRÓ (GA36035104)

Así os traballos, comezaron coa extracción da rocha; en 
resumo, realízase un estudo do estado de conservación da 
rocha, coa finalidade de seleccionar as superficies idóneas 
no afloramento granítico para o posterior corte; unha copia 
en negativo dos motivos; o cosido ou atirantado nas rochas 
para evitar que abrisen durante a extracción; e como pro-
tección das superficies máis expostas aos traballos de corte, 
fixéronse unha especie de carcasas con poliuretano ríxido e 
un téxtil sintético, tras a colocación dun filme de prata para 
evitar o contacto directo coas rochas. Finalmente, realízan-
se os cortes verticais, cun disco de diamante guiado por un 
carril, e o corte horizontal cunha máquina de fío guiado por 
poleas, tamén de diamante. Unha vez que a rocha foi arrin-
cada, procedeuse ao traslado e á situación na nova localiza-
ción escollida.

A partir de aquí, comezou a segunda fase do proxec-
to, consistente no acondicionamento do novo contorno e 
a posta en valor deste, onde traballaron conxuntamente o 
equipo de restauradores, canteiros e os técnicos de posta 
en valor e restauración paisaxística, que finalizaron as súas 
tarefas adecuando o contorno máis inmediato ao elemento 
e tentando de recrear, na medida do posible, o contorno do 
que procedía. 

O petróglifo de monte Eiró foi trasladado 100 metros 
ao NE da súa situación orixinal, mantendo a mesma orien-
tación das rochas cos motivos gravados (N-S) e a mesma 
inclinación que no afloramento orixinal, acadando aproxi-
madamente a mesma cota sobre o nivel do mar (145,43 
m.s.n.m. fronte a 144,82 m.s.n.m.), dándolle unha for-
ma de “túmulo”, coma no orixinal. Como criterio de dife-
renciación, colócanse as rochas novas máis espazadas e con 
pátina diferente ás orixinais con gravados canto máis ao W.

A reintegración paisaxística consistiu na plantación 
dun pequeno número de árbores do lugar no contorno de 
acceso ao petróglifo e no elemento estableceuse vexetación 
herbácea con especies gramíneas do contorno. Realizouse 
un acceso axeitado ao petróglifo, que consistiu nun cami-
ño de xabre apisoado, e colocouse un elemento sinalizador 
con forma de mesa a 3,50 metros ao E do petróglifo. Os 
contidos da mesa consisten en información básica sobre o 
gravado –época, significado, cronoloxía–, ilustrada con cal-
cos e fotografías.

O equipo de arqueólogos realizou un control a pé de 
obra de todas estas tarefas, asesorando e documentando de 
xeito exhaustivo todos os traballos realizados e levando a 
cabo un levantamento topográfico da nova localización do 
elemento. 

Como conclusión, tras os datos obtidos durante a rea-
lización dos traballos de posta en valor, pódese afirmar que 
o elemento resultou axeitadamente revalorizado, compen-
sando o impacto xerado sobre este como consecuencia das 
obras de construción da autoestrada do Val Miñor, concre-
tamente do enlace de Nigrán. En calquera caso, unha vez 
foi trasladado o elemento, intensificáronse as tarefas de 
control e seguimento arqueolóxico na zona, co fin de verifi-
car a ausencia doutros restos arqueolóxicos non detectados 
anteriormente.
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 CD 102A 2009/249-0 

REESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN PARA A 
REVALORIZACIÓN E MUSEALIZACIÓN DO 
CASTRO DE VIGO
Luis Francisco López González

Os traballos realizados enmárcanse nun proxecto xeral 
de revalorización do Castro de Vigo para a protección, con-
servación, difusión e fomento dos vestixios castrexos ato-
pados na área NE do Monte do Castro na cidade de Vigo. O 
plan xeral integrou unha serie de cometidos que atenden a 
investigación dos restos arqueolóxicos, a súa conservación, 
e tamén a difusión dos resultados por medio de varios ele-
mentos, entre os que destacan polo seu carácter experimen-
tal a reconstrución completa de varias vivendas castrexas e 
romanas. Nesta breve descrición dos traballos ocuparémo-
nos unicamente da reescavación e consolidación dos restos, 
aínda que temos que sinalar que as reconstrucións realiza-

das se basean en documentación extraída a partir de datos 
construtivos obtidos en escavacións arqueolóxicas levadas 
a cabo en varios asentamentos castrexos ao longo da nosa 
traxectoria profesional, conxugado con certos coas estru-
turas tradicionais e cos resultados obtidos da arqueoloxía 
experimental practicada. 

A intervención arqueolóxica atende unicamente un sec-
tor do poboado castrexo que ocupa parte dunha plataforma 
da zona media da ladeira, sen que teñamos datos do períme-
tro total do poboado nin das súas dimensións exactas. 

Unha vez rematada a reescavación en área e tras analizar 
os restos materiais e estruturais documentados, o factor bá-
sico que convén destacar é o estado preocupante de arrasa-
mento do xacemento e a precariedade das estruturas docu-
mentadas, que só nos permiten trazar a planta parcial dunha 
serie de construcións das que descoñecemos en parte a súa 
funcionalidade e extensión total. Tamén hai que destacar o 
feito de que os niveis de ocupación están totalmente sobre-
escavados por mor dos traballos de escavación anteriores 
que baleiraron totalmente os estratos arqueolóxicos.

Na zona intervida, documentamos restos que perten-
cen a zonas de vivenda en diferentes condicións de arrasa-
mento e tamén sectores que foron áreas de traballo especí-
fico. No último caso, destaca un conxunto de pías e canles 
escavadas na rocha utilizadas para algún traballo artesanal 
de momento indefinido. Un terceiro conxunto de restos 
configuran as zonas de circulación interior que aproveitan 
os afloramentos rochosos, construíndo terrazas na ladeira 
para conseguir un paso entre as estruturas.

Algúns dos restos das cabanas documentadas perten-
cen a construcións que se adaptan ás paredes rochosas, o 
que nalgúns casos debeu configurar vivendas que tiñan 
distintos niveis no interior, aínda que noutros casos tallan 
a parede ou o chan, conseguindo un pavimento na mesma 
rocha. As teitumes en xeral estaban feitas de elementos 
perecedoiros. Neste sentido, atópanse algúns buratos de 
poste escavado nas rochas que teñen que ver con piares ou 
vigas para a suxeición dos teitos de anexos e zonas periféri-
cas ás vivendas. En xeral, podemos distinguir dous grupos 
de construcións na zona escavada:

Vista xeral da zona intervida antes e despois dos 
traballos. Ao fondo, a reconstrución na plataforma 
inferior das vivendas castrexas
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 » Grupo de construcións circulares asociadas a un acon-
dicionamento da zona de ladeira a partir de muros de 
contención potentes e extensos (como o caso do espazo 
8), ou que configuran por si mesmos, a partir do seu 
propio muro circular, un muro de contención (caso 
das cabanas ES006 e ES008), construído nos bordos 
dos socalcos naturais. Estes grupos acondicionan en 
primeira instancia a topografia natural, transformando 
o medio para crear espazos horizontais favorables para 
a vivenda. Segundo os datos existentes na bibliogra-
fía, estes grupos pódense clasificar cronoloxicamente 
arredor do cambio de era ou do século I d. C., tendo en 
conta que nalgúns puntos baixo estas estruturas docu-
mentáronse restos doutras máis antigas que entrarían 
polo tanto en época prerromana.

 » Grupo de construcións cuadrangulares que aproveitan 
a terraza superior da ladeira previamente construída e 
acondicionada. Trátase de estruturas que delimitan es-
pazos máis amplos e que se superpoñen claramente ás 
outras estruturas previas. Os datos obtidos nas escava-
cións dos anos 80 (dirixidas por Hidalgo Cuñarro) aso-
cian estas estruturas a elementos de filiación romana, 
como os derrubes de tégulas por exemplo. 

 » Finalmente, convén destacar a posible área de acti-
vidade dos espazos 12 e 13, identificada na zona sur 
do sector intervido no xacemento, na que xogaría un 
importante papel o uso da auga. Nesta zona documén-
tanse canles, pías, buratos de poste, pozos, zonas de 
decantación etc. A súa funcionalidade resulta dubido-
sa, así como a súa cronoloxía, pero responden a tres 
momentos distintos, dos cales os dous primeiros pare-
cen corresponder á fase I ou posterior, mentres que o 
terceiro sería coetáneo á fase III das construcións.

Como traballos complementarios aos labores de esca-
vación e consolidación levouse a cabo o estudo estratigrá-
fico murario de toda a zona intervida, así como un levanta-
mento volumétrico1 dirixido por Rebeca Blanco- Rotea. A 
finalidade foi acadar un mellor coñecemento da evolución 
construtiva deste, dende as formulacións teórico-metodo-
lóxicas da arqueoloxía da arquitectura. As valoracións obti-
das, unidas aos resultados da escavación, permitiron mello-
rar a comprensión da evolución espacial das construcións 
localizadas no castro, tanto en horizontal como en vertical, 
a súa superposición construtiva e os cambios que se pro-
duciron nas arquitecturas. Respecto dos materiais atopados 
durante a reescavación desta campaña do ano 2009, temos 

1 Realizado polo Laboratorio de Patrimonio, Paleoam-
biente e Paisaxe da Universidade de Santiago, unidade Asociada 
ó Laboratorio de Patrimonio do CSIC.

Vista xeral do sector que funciona como área de 
traballo e detalle dos entalles feitos na rocha para 
encaixar táboas de madeira e que posiblemente 
servirán para decantar
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REESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN PARA A REVALORIZACIÓN E MUSEALIZACIÓN DO CASTRO DE VIGO

que dicir que en toda a superficie escavada se documenta-
ron abundantes fragmentos de ánfora, amorfos na súa gran 
maioría e tamén algúns fragmentos de material de constru-
ción, tégula e ímbrice fundamentalmente, así como algúns 
materiais cerámicos mesturados e moi variados nun nivel 
xeral que cubría as estruturas. É un nivel de arrastre da la-
deira e colmatación das estruturas posterior á escavación e á 
limpeza realizada nas campañas anteriores nos anos oitenta. 
En contadas ocasións, e sempre de xeito minoritario, apa-
rece un pequeno sector correspondente á parte orixinal das 
ditas estruturas, o que nos indica de forma gráfica o estado 
de arrasamento e espolio que sufriu toda a zona.

Cara ao futuro, sería necesario formular unha área de 
escavación nova que permita despexar as dúbidas nas inter-
pretacións aquí recollidas, así como extraer mostras para a 
súa datación ou para a análise dos niveis asociados ás estru-
turas escavadas na rocha. 

A CONSOLIDACIÓN DOS RESTOS 

A consolidación implicou un plan de traballo por fases 
seguindo os resultados dos labores de reescavación. En pri-
meiro lugar, realizouse unha limpeza que implicou varios 
tipos de superficies con distintas problemáticas e distintos 
graos de intensidade nos traballos arqueolóxicos: No caso 
dos paramentos e estruturas construtivas tanto nos para-
mentos interiores ou exteriores coma na zona da súa cara 
superior, onde posteriormente se aumenta cunha fiada de 
paramento imitando os orixinais separando previamen-
te cun elemento diferenciador. Nas zonas interiores das 
vivendas, pavimentos, fogares, bancos ou pavimentos, e 
zonas exteriores ás vivendas, calellos, zonas de acceso ou 
rúas. Finalizada a limpeza da vexetación, procedeuse á apli-
cación de herbicidas para evitar o crecemento de plantas, 
aínda que a limpeza manual das superficies e das estruturas 
ten que levarse a cabo periodicamente, quizais tres ou catro 
veces ao ano, co fin de conservar as construcións e os res-
tos en bo estado neste contexto de asentamento visitable de 
forma continua polo público. 

Vista final dos restos recuperados no sector norte
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Posteriormente, despois da limpeza realizouse a conso-
lidación dos restos. Para proceder á restitución utilizamos 
elementos de separación tipo lousa serrada para distinguir 
en todo momento o orixinal do engadido. Tras o proceso 
de transporte e selección de pedras, e cos datos extraídos da 
reescavación, iniciouse o proceso de restitución empregan-
do como argamasa un morteiro bastardo tipo M-40 de cal 
groso e area de río enriquecido con algún aditivo calcinado 
como creta e arxila. As bardas, remates e xuntas construi-
ranse cun proceso de cribado manual de terra vexetal aglu-
tinado con latex vinílico. 

A construción dos paramentos realizouse ao estilo pro-
pio do xacemento con aparello de granito e ripio non xunta-
do. Para conseguir o ton do terreo circundante, tinxíronse  
os morteiros con colorantes de tipo inorgánico que sexan 
insensibles aos cambios de cor por altas temperaturas, crio-
genización etc. 

En canto aos restos de elementos interiores das viven-
das como fogares, realizouse a súa consolidación por riba 
dos restos orixinais. Todo tipo de engadidos en muros, pro-
texe o orixinal de actuacións antrópicas ou atmosféricas. 
Unha vez restituídas as estancias e as estruturas necesarias, 
procedeuse de novo á limpeza total da zona e ao tratamento 
de accesos, rúas etc., e procedeuse de novo á eliminación 
de vexetais superiores e inferiores aplicando herbicidas de 
tipo hormonal.

CD 102A 2009/249-0  

REESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN PARA A REVALORIZACIÓN E MUSEALIZACIÓN DO CASTRO DE VIGO
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO XACEMENTO DA 
CRUZ DO CASTRO DE CARBALLEDO  
(COTOBADE, PONTEVEDRA)
Ángel Concheiro Coello, Arquestudio, SL

A Cruz do Castro, co seu perfil de pequeno cono trun-
cado, domina as perspectivas da cunca verde de Carballedo 
e constitúe o eixe visual desta fermosa parroquia do conce-
llo pontevedrés de Cotobade. Noutrora, tamén formou par-
te dos seus núcleos simbólicos, xa que no cumio erguíase un 
cruceiro arredor do que se levaba a cabo a bendición anual 
dos campos e que era o punto de chegada das procesións e 
rogativas de choiva nas tempadas de forte seca. Asemade, 
a súa natureza de xacemento arqueolóxico extraordinaria-
mente conspicuo faino posuidor dun rico folclore e de moi-
ta tradición oral relacionada cos mouros e outros aspectos 
do imaxinario popular.

Tendo en conta o anterior, non cabe dúbida de que a 
elección da Cruz do Castro como o emblema e o motor do 
programa de recuperación do patrimonio cultural do mon-
te veciñal que a comunidade de montes en man común ven 
desenvolvendo dende o ano 2006 foi acertada e moi opor-
tuna. Este ambicioso programa consistiu na restauración e 
na rehabilitación de varios elementos etnográficos de moito 
valor (foxo do lobo do Monte Castelo, muíño de vento dos 

Laredo, muíño da igrexa, varias corredoiras lousadas...), 
así como da recuperación de carballeiras e masas de vexe-
tación autóctona. A posta en valor faise a través da ruta dos 
tres vales, un itinerario autoguiado que permite o gozo da 
paisaxe e do patrimonio da parroquia por medio dun sen-
deiro acondicionado, varios miradoiros, puntos de infor-
mación ao longo do percorrido e sinalización indicativa e 
interpretativa.

Neste contexto, a Comunidade Veciñal de Montes en 
Man Común de Carballedo promoveu varias actuacións 
anuais consecutivas, co obxectivo de investigar a natureza 
arqueolóxica do xacemento, recuperar a Cruz do Castro 
ambientalmente e poñer en valor o seu patrimonio, devol-
véndolle a este monte os usos sociais que sempre tivo, agora 
enfocados ao ocio e á cultura. Xa que logo, a actuación do 
2009 pode entenderse como unha continuación da campa-
ña de sondaxes levada a cabo o ano anterior, completada coa 
mellora das condicións de visita ao xacemento, consistentes 
na instalación de sinalización indicativa e dunha mesa de in-
terpretación aos pés do castro.

Fondo de cabana 
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PLANO DE TRABALLO E METODOLOXÍA 

Os traballos desenvolvéronse entre os días 17 e 31 
de agosto, contando cun equipo técnico profesional e coa 
colaboración de voluntarios de Carballedo e outras parro-
quias do concello de Cotobade. A escavación planeouse 
como unha ampliación das sondaxes abertas o ano 2008, 
ata conformar 4 áreas abertas. Área 1: o resultado final foi 
unha superficie de 25 m2 que engloba a estrutura de cacho-
tería atopada o ano anterior. Área 2: resultado da amplia-
ción da sondaxe que no 2008 cortou a muralla, concluíu 
como un gran rectángulo de 25,50 m2. Área 3: engloba a 
liña de sondaxes descontinuas planeadas transversalmente 
ao recinto principal, cunha superficie total de 26 m2. Área 
4: sondaxe de 2x2 m aberta no sector norte da croa. O siste-
ma de escavación foi manual e por unidades estratigráficas 
e aplicáronse, na documentación gráfica e no rexistro re-
collida, almacenaxe e tratamento de mostras e materiais, os 
sistemas e protocolos desenvolvidos por Arquestudio, SL 
na práctica profesional. 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos nesta campaña reafirman os 
primeiros datos obtidos durante a pequena campaña de 
sondaxes do ano 2008, aínda que, a falta da intervención 
programada para o 2010, sempre cabe consideralos como 
provisorios. O xacemento ten un rexistro arqueolóxico 
complexo, cunha cantidade descomunal de unidades estra-
tigráficas organizadas en tres fases principais de ocupación, 
sen valorar os vestixios das épocas moderna e contemporá-
nea presentes no outeiro. 

Da primeira, a máis antiga das que temos constancia ata 
o momento, atopouse parte dun fondo de cabana definido 
por varios buratos de poste que marcan unha traxectoria 
curva. Obviamente, non foi escavado na súa totalidade, 
pero todo parece indicar que estamos diante dunha cabana 
construída con estacas e postes, o modelo de arquitectura 
doméstica que dominou o hábitat do interior galego du-
rante gran parte da Idade do Ferro. A segunda resulta es-
truturalmente máis pobre e caracterízase pola ausencia de 
estruturas arquitectónicas convencionais, aínda que si se 
localizaron buratos de poste e áreas de combustión. Non 
obstante, o máis destacado deste momento é un conxunto 
material non moi amplo pero si extraordinariamente va-
lioso: muíños manuais, cerámicas de paredes finas xunto a 
outras comúns de cociña, restos de obxectos de bronce (un 
anel liso, o arco dunha fíbula e un cospel) e, sobre todo, un 
pendente de ouro de tipo claramente romano. Estes acha-
dos encadrarían esta fase nos séculos I e II d. C. Por último, 
a terceira fase de ocupación está testemuñada pola presenza 
dunha construción de muros de cachotería e planta aproxi-

madamente rectangular e un conxunto material caracteriza-
do por un repertorio de cerámicas pseudoluxosas, típico da 
antigüidade tardía: imitacións de sigillatas africanas e sigi-
llatas hispánicas tardías, produtos ben coñecidos e que tive-
ron unha difusión masiva nos ambientes tanto rurais coma 
urbanos ao longo da segunda metade do século IV a. C. e a 
primeira metade da centuria seguinte.

CONCLUSIÓNS 

A Cruz do Castro é un xacemento suxestivo e singu-
lar, distinto a todo o que nos atopamos con anterioridade 
na nosa práctica profesional. Resulta difícil resumir unha 
dinámica vertical tan complexa, sobre todo cando se trata 
dunha área arqueolóxica aberta na que novos achados po-
den chegar a cambiar sensiblemente o escenario. O que si 
está claro é que na primeira Idade do Ferro (séculos VI e V 
a. C.) foi un pequeno asentamento rural de casas de postes e 
pallabarro situado sobre un outeiro con gran dominio visual 
sobre o val do río Almofrei. O asentamento abandónase e o 
lugar non volve ser ocupado ata datas próximas ao cambio 
de era, seguramente a inicios do século I d. C. O atipismo 
desta fase, coa inexistencia de estruturas pétreas e cunha 
ergoloxía brillante e singular, abre hipóteses moi interesan-
tes, entre as que en absoluto está descartada a utilización do 
soar do vello castro como un espazo dedicado a prácticas ri-
tuais, de tipo relixioso ou, incluso, funerarias. Unha apaixo-
nante vía que esperamos explorar no futuro. Por último, en 
época romana tardía, durante os azarosos tempos de crise e 
colapso da sociedade e administración imperiais, a Cruz do 
Castro pon en valor as súas vellas murallas e recobra prota-
gonismo como punto estratéxico de control do territorio.

 ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO XACEMENTO DA CRUZ DO CASTRO DE CARBALLEDO (COTOBADE, PONTEVEDRA)

CD 102A 2009/308-0  

Pendente de ouro de tipo romano
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE 
ACONDICIONAMENTO, RECUPERACIÓN E POSTA EN 
VALOR DA RUTA DOS TRES VALES  
(COTOBADE, PONTEVEDRA)
Ángel Concheiro Coello

Dentro do plano de recuperación, posta en valor e di-
fusión do patrimonio cultural que dende o ano 2006 vén 
desenvolvendo a Comunidade Veciñal en Man Común de 
Carballedo, o impulso definitivo veu dado pola creación da 
Ruta dos Tres Vales. Esta infraestrutura é, en esencia, un 
itinerario autoguiado circular de 10 km de lonxitude que 

percorre as cristas que rodean a cunca verde de Carballedo 
e que se asoma, con vistas espectaculares, aos tres vales que 
lle dan nome: o val do río Almofrei, o val do Lérez e a ría de 
Pontevedra. Ademais da paisaxe, o seu grande atractivo ra-
dica no patrimonio etnográfico e arqueolóxico que se atopa 
ao longo do trazado: o xacemento da Cruz do Castro, varias 

Mesa de interpretación na Chan do Muíño
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estacións de gravados rupestres, túmulos neolíticos, muí-
ños de río e vento, cruceiros, calzadas lousadas, o magnífico 
casarío tradicional de Carballedo e ata un foxo do lobo.

Aínda que o proxecto se concibiu en 2006 a partir dun 
plano inicial de Ángel Concheiro e Arturo Regadas, foi a 
partir da axuda concedida pola Consellería de Medio Ru-
ral, ao abeiro da Orde do 12 de agosto de 2008, de axudas 
para programas de valorización integral e promoción da 
multifuncionalidade do monte, ano 2008, cando de ver-
dade a ruta se concretou nun produto tanxible. A realiza-
ción deste ambicioso proxecto, redactado e dirixido por un 
equipo multidisciplinar coordinado polo arqueólogo que 
subscribe, contemplou a adecuación do sendeiro, o acon-
dicionamento de tres miradoiros, a rexeneración de dúas 
carballeiras, a restauración dun muíño de vento, dun muíño 
hidráulico de cubo e dun foxo do lobo, ademais da insta-

lación dunha completa sinalización (tres mesas de paisaxe, 
catro mesas de interpretación, dous monólitos de situación 
de itinerario e varios indicadores de dirección e balizas) e da 
elaboración dun folleto-guía.

En realidade, o impacto destes traballos sobre o pa-
trimonio etnográfico foi mínimo. De feito, a sinalización 
interpretativa e indicativa fíxose afastada das áreas de pro-
tección integral dos xacementos arqueolóxicos e bens etno-
gráficos e sen interferir na súa visibilidade.

A continuación, faise unha descrición moi resumida 
das actuacións desenvolvidas no contorno dos xacementos 
arqueolóxicos. Interesa subliñar que ao mesmo tempo se 
fixo un control arqueolóxico e decidiuse sobre o lugar de 
instalación do resto da sinalización, incluso cando non afec-
taba a ningún ben inventariado, como é o caso das balizas de 
itinerario ou das mesas de paisaxe.

CD 102A 2009/353-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE ACONDICIONAMENTO, RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DA RUTA DOS 
TRES VALES  (COTOBADE, PONTEVEDRA)

Foxo do lobo do Monte Castelo ao remate dos traballos de restauración
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CONXUNTO ETNOARQUEOLÓXICO DA CRUZ 
DO CASTRO

 » Control arqueolóxico dos traballos de recuperación do 
muíño de vento.

 » Control arqueolóxico da roza manual da área 
arqueolóxica.

 » Control arqueolóxico da escavación das zapatas para o 
sinal indicador de dirección e da mesa interpretativa.

 » Instalación da mesa interpretativa fóra das estruturas 
visibles do xacemento arqueolóxico, xunto ao camiño 
de acceso.

CAMPO DA ANTA

 » Control arqueolóxico da escavación da foxa para a ins-
talación do monólito de situación de ruta.

 » Instalación do monólito nun punto afastado da mámoa 
de Portela da Anta (+ 200 m) e sen interferencia visual 
entre eles.

CONTORNO DOS PETRÓGLIFOS DOS 
CARREIROS, MÁMOA DE CHAN DA VESADA E 
MÁMOAS DE COTO DA MINA

 » Balizado previo do xacemento do Carreiros.

 » Limpeza manual controlada.

 » Control arqueolóxico da escavación das zapatas para o 
indicador de dirección e a mesa interpretativa.

 » Instalación da mesa interpretativa fóra das áreas de pro-
tección dos xacementos arqueolóxicos.

CHAN DO MUÍÑO

 » Balizado previo dos petróglifos de Chan do Muíño 1, 
2, 3 , 4, 5 e 6.

 » Limpeza manual controlada.

 » Control arqueolóxico da escavación das foxas para as 
zapatas dos indicadores de situación (Muíño de Morga-
de e Muíño da Costa) e da mesa de interpretación.

 » Instalación da mesa interpretativa afastada dos grava-
dos rupestres e sen interferencia visual entre eles.

Como era de esperar, durante o control e a supervisión 
dos traballos non se localizou ningún tipo de resto ou evi-
dencia de tipo arqueolóxico. Pero esta non é a consecuen-
cia máis importante deste fermoso proxecto. O día que o 
primeiro grupo organizado fixo a ruta, botei a vista atrás e 
lembrei o inxente traballo feito nesta parroquia dende o ano 
2006 a prol da recuperación e difusión do seu patrimonio, 
os esforzos e as horas que moitos veciños e amigos nos re-
galaron desinteresadamente e o grande esforzo económi-
co feito por unha pequena comunidade de montes dunha 
parroquia do rural galego, e tiven vertixe. Logo, mirei o 
alegre bulir daqueles rapaces dun colexio de Pontevedra 
arredor do muíño da igrexa e decateime de que na miña 
longa traxectoria profesional poucas actuacións fixen que 
merecesen tanto a pena. Coma sempre, foi un pracer traba-
llar en Carballedo, coa miña xente, na miña casa e diante da 
paisaxe que amo.

  CD 102A 2009/353-0

CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE ACONDICIONAMENTO, RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DA RUTA DOS 
TRES VALES (COTOBADE, PONTEVEDRA)

30



I. Proxectos de Conservación e posta en valor
1. Actuacións de escavación, conservación e posta en valor en xacementos arqueolóxicos

 CD 102A 2009/405-0 

PROGRAMA DE POSTA EN VALOR DO CASTRO 
DE ALOBRE. CAMPAÑA 2008

Víctor Tomás Botella

A escavación arqueolóxica no castro de Alobre foi pro-
movida polo Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa e a 
campaña correspondente ao ano 2008 financiouna o Mi-
nisterio de Cultura. O contrato de servizo de posta en va-
lor do castro de Alobre (campaña 2008), no que se inclúe, 
foi adxudicado á empresa Axa Arqueoloxía, SC, mediante 
procedemento negociado con publicidade polo Negociado 
de Urbanismo e Contratación do Concello de Vilagarcía 
de Arousa. Esta campaña de escavación é continuación das 
actuacións realizadas nos últimos anos neste xacemento, 
que comezaron o 27 de setembro de 2001 coa sinatura do 
contrato polo Concello de Vilagarcía de Arousa para a exe-
cución do programa da súa posta en valor.

O xacemento sitúase na zona urbana de Vilagarcía de 
Arousa, no barrio de Vista Alegre, nos terreos coñecidos 
como O Montiño que, no pasado, supuña unha península 
ou promontorio costeiro de salientable situación estratéxi-
ca. Localízase na folla n.º 152 do Mapa Xeográfico Nacio-
nal, nas coordenadas 42º 35’ 35” lat. norte e 5º 05’ 00” 
lonx. oeste, cunha altura máxima sobre o nivel do mar de 
32,57 m.

A escavación arqueolóxica da campaña de 2008 con-
templou os seguintes obxectivos:

1. Ampliación da superficie escavada nos anos 2005 e 
2006 localizada no sector oeste do primeiro socalco 
baixo da coroa superior, co fin de exhumar as estru-
turas galaico-romanas existentes nos dous niveis de 
ocupación documentados. Esta ampliación acadou os 
25,00 m2 e centrouse na apertura da área escavada 
cara ao leste, norte e sur, co fin de rematar a exhuma-
ción da estrutura do forno e das estruturas de plan-
ta circular descubertas na escavación do ano 2006. 
Este obxectivo complementouse, desde un punto de 
vista científico, coa relectura estratigráfica do sector 
escavado a partir dun novo método de rexistro, que 
permitiu calibrar as consideracións culturais e cro-
nolóxicas acadadas nas anteriores fases e conseguir 
un maior coñecemento da secuencia de ocupación do 
xacemento castrexo.

2. Unificación da rasante no interior da área escavada 
no ano 2005 e 2006, co fin de completar a escava-
ción, cara ao oeste, da estrutura do forno. Foi esca-
vada ata a súa cota de implantación, nunha superficie 
de 06,45 m2. 

Borde cerámico
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3. Rexistro gráfico pormenorizado das ditas estruturas 
que foron obxecto de restitución e reconstrución no 
ano 2007, polo que a planimetría derivada das ac-
tuacións de 2005 e 2006 non respondía, en detalle, 
ao seu actual estado. Realizáronse plantas, alzados e 
seccións destas.

4. Prospección valorativa do subsolo nunha nova área 
de 12,00 m2 neste mesmo recinto, a 35 m ao seu 
NL, co fin de comprobar a conservación dos niveis 
arqueolóxicos e a potencialidade dese sector. 

A superficie escavada nesta campaña 2008, conforme 
aos obxectivos expresados, distribuíuse en tres zonas di-
ferentes do xacemento. Con relación a estas tres localiza-
cións, definíronse sendas zonas de intervención que permi-
tiron unha primeira discriminación do rexistro; estas zonas 
foron coñecidas como “áreas” e levaron as denominacións 
de área 1000 (ampliación), área 2000 (nova apertura) e 
área 3000 (unificación de rasante). Estas áreas, consecuen-
temente aos resultados achegados pola súa escavación, fo-
ron subdivididas en unidades menores, “sectores”, delimi-
tados pola presenza de estruturas, que xogaron o papel de 
organizadoras cronoespaciais do subsolo. Unicamente foi 
necesario recorrer a estas subdivisións na área 1000, onde 
a exhumación de varias estruturas o fixo necesario. Así, 
creáronse os sectores 1100, 1200, 1250, 1275, 1300, 
1350 e 1400, onde os 1250, 1275 e 1350 foron, á súa 
vez, subdivisións dos sectores 1200 e 1300 primeiramente 
distinguidos. En todas as áreas, a unidade de rexistro foi a 
“unidade estratigráfica” (UE), unidade que ten referencia 
nas áreas e nos sectores, o que permite a súa identificación 
espacial directa con base na súa numeración. Realizouse 
un rexistro cun alto nivel de esixencia, baseando a discri-
minación das unidades en factores de coloración, estrutura, 
composición, orientación e compactación, discriminación 
que permitirá, tras as necesarias análises das súas coorde-
nadas espaciais e contextualización cultural, realizar unha 
interpretación histórica da súa formación, orixe e actual 
equilibrio xeocronolóxico.

Na área 1000 recoñeceuse, ata as unidades escavadas, 
o intervalo histórico comprendido entre o abandono e a 
destrución da fase de ocupación galaico-romana e a época 
contemporánea (séculos XIX e XX) e pódense distinguir 
ata tres períodos distintos de habitación e uso.

A principal novidade achegada pola escavación des-
ta área foi a distinción dun primeiro nivel, máis antigo, de 
ocupación, representado por unha estrutura pétrea de traza 
curva, aparentemente de gran tamaño, implantada no subs-
trato natural e que se amosa derrubada e desarmada. Nela 
apoia parcialmente a estrutura do forno ou telleira. Relacio-

nado con esta fase de habitación, hai que salientar o rexistro 
dunha vasilla cerámica, rota no sitio dentro dunha posible 
foxa no substrato, no exterior desta estrutura.

O seguinte período está representado polos restos de 
dúas construcións de traza tamén curva, a primeira de nova 
exhumación e a segunda un treito de continuación dun 
muro xa parcialmente descuberto no ano 2006. Deron lu-
gar á creación dos sectores 1100 e 1250, respectivamente. 
O seu abandono vén sinalado por vertidos de lixo orgánico 
(cuncheiros), polo que se ten que supor que este sector se 
converteu en zona marxinal e que se utilizou como verte-
doiro. Chama a atención que estes vertidos o sexan uni-
camente no interior das estruturas e non fóra delas, quizá 
porque segue sendo zona de tránsito.

A terceira fase deste período galaico-romano vén cen-
trado pola estrutura do forno, a cámara de calor e as depen-
dencias achegadas. Nesta campaña de escavación, balei-
rouse o interior da dependencia leste (sector 1300) e moi 
pouca superficie do límite oeste da cámara de calor (sector 
1400).

Vista Área 1000
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Respecto do primeiro, a secuencia estratigráfica é moi 
confusa e rexistrouse un gran número de unidades estrati-
gráficas en posición secundaria, que alternan vertidos de 
materia orgánica (cuncheiros) e vertidos pétreos, así como 
coladas de arxila de orixe construtiva; en todo caso, seme-
llan ter procedencia alóctona respecto da zona escavada. A 
mestura e a falla de estruturación destes posibles vertidos 
fai pensar que son a consecuencia dun proceso de recrece-
mento do terreo de carácter antrópico, co fin de adquirir 
a rasante necesaria para o funcionamento da dependencia, 
non conservándose o nivel de uso, polo que non se concre-
tou a súa funcionalidade. 

Malia que isto non foi posible, si o foi a comprobación 
do uso e a cronoloxía do forno cerámico. A escavación do 
sector 1400 permitiu recoñecer a capa de selado deste, 
cunha potente capa de arxila amarela mesturada con tégula 
e ímbrice.

Polo contrario, na área 2000 non se rexistraron niveis 
arqueolóxicos antrópicos e recórrese á documentación do 
solo actual e dos horizontes naturais.

A área 3000, pola súa banda, testemuñou unha secuen-
cia estratigráfica caracterizada pola existencia dunha serie 
de recheos construtivos (pedra e argamasa) discriminados 
polas distintas coloracións e compactacións, así como a 
menor ou maior presenza de material arqueolóxico e ou-
tros depósitos de base, con ausencia de pedra e presenza 
de concheiros. As diferentes unidades están moi niveladas 
e semella tratarse dunha estratificación artificial, non pro-
duto da destrución por abandono das estruturas de fases 
anteriores.

Os materiais arqueolóxicos recoñecidos son na súa 
maior parte de adscrición cultural galaico-romana, agás os 
de carácter contemporáneo recollido nas unidades supe-
riores. A pesar da súa fragmentación, é posible falar dunha 
ergoloxía culturalmente homoxénea, na que conviven mate-
riais de produción indíxena e foránea, cunha gran variedade 
de tipos propios da área litoral do cuadrante sur galaico e 
unha presenza importante de material anfórico de importa-
ción, con testemuña de TSH e algún fragmento de Campa-
niense A, sen que poida descartarse a presenza de produtos 
do mediterráneo oriental. No que respecta ao metal, reco-
lléronse cravos de ferro, láminas e esferas de bronce, algún 
fragmento de fíbula e unha barriña de chumbo.

Coidamos que os resultados desta campaña de escava-
ción cumpriron cos obxectivos propostos e acadáronse os 
seguintes obxectivos:

1. Permitiuse caracterizar a estrutura do forno como un 
edificio de tipo industrial de material construtivo, po-
las súas dimensións e complexidade, con dependen-
cias achegadas a ambos os lados da cámara de calor, 
cuxa construción fixo necesaria unha acomodación 
topográfica deste sector da ladeira do Montiño, ocu-
pando unha zona anteriormente habitada, aínda que 
xa abandonada e marxinal no momento da súa im-
plantación. Foi igualmente confirmada a súa adscri-
ción cultural galaico-romana. 

2. A escavación no interior deste edificio permitiu 
tamén, e como dato novo, testemuñar a existencia 
dunha fase máis antiga de ocupación deste xacemen-
to non identificada nas campañas previas, a partir da 
exhumación parcial dunha construción de tipo circu-
lar, que se debe situar nun período cronolóxico rela-
tivo anterior ás outras xa presentes na área.

3. A ampliación da superficie escavada deu tamén como 
resultado o descubrimento, igualmente parcial, dun-
ha nova estrutura de planta circular que, como no 
caso dalgunhas das xa coñecidas, apareceu no seu 
interior enchida dun potente concheiro, que sinala 
a súa utilización como vertedoiro unha vez decaída a 
súa función doméstica. 

Todos estes datos reafírmannos na consideración do 
castro de Alobre como un xacemento dunha gran riqueza 
arqueolóxica, tanto a nivel estrutural, con polo menos tres 
fases ou momentos distintos de ocupación desde o sécu-
lo II a. C. ata o século II d. C., como respecto dos mate-
riais arqueolóxicos recuperados, nesta campaña case tres 
mil, cunha porcentaxe importante de producións foráneas 
que testemuñan a existencia dunha actividade comercial  
intensa.
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TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS DE POSTA EN VALOR 
DOS PETRÓGLIFOS DO VERTEDOIRO 1 DO IRIXO 
(PROVINCIA DE OURENSE)
Lorena Vidal Caeiro

Os traballos arqueolóxicos de posta en valor realizáron-
se sobre uns petróglifos que forman parte dunha grande 
estación rupestre na parroquia de Cangues, concello do 
Irixo (Ourense), que xa fora localizada en agosto de 2006 
na situación do vertedoiro 1 das obras de construción do 
“Corredor norte-noroeste de alta velocidade: treito Ouren-
se-Lalín. Subtreito: O Carballiño-O Irixo e O Irixo-Lalín”.

O obxectivo desta intervención foi garantir a axeitada 
conservación e protección do conxunto rupestre do Irixo, 
así como incrementar no posible o coñecemento e a com-
prensión sobre este cos traballos de posta en valor, minimi-
zando o risco de alteracións antrópicas derivadas da execu-
ción do corredor de alta velocidade.

A duración total do traballo de campo foi de 45 días 
hábiles, durante os cales se executaron os traballos de 
prospección arqueolóxica intensiva de toda a superficie e 
o contorno do vertedoiro 1; limpeza da vexetación; esca-
vación arqueolóxica, documentación e consolidación dos 
4 soportes de petróglifos do vertedoiro; e a posta en valor 
destes. Polo tanto, os resultados obtidos son froito dun tra-
ballo multidisciplinar, integrado por arqueólogos (ZETA, 
Arqueoloxía, SL), restauradores (BIC Materiales y Conser-
vación, SLL) e técnicos de posta en valor e difusión cultural 
(VAN Divulgación Cultural, SL).

As rochas sobre as que se actuou foron catro. A Pena 
do Home Deitado dividiuse para os efectos de rexistro en 
4 paneis e en cada un deles identifícase unha alta densidade 
de motivos, un total de 9 conxuntos, predominando entre 
todos eles un gran número de coviñas, de tipoloxía abs-
tracta. A Pena Esbaradiza conta cun total de 16 conxuntos 
e predominan entre todos eles os de carácter xeométrico, 
como círculos concéntricos e combinacións circulares de 
diferentes tamaños. Cabe destacar que os traballos de re-
tirada da rede viaria de acceso ao vertedoiro na metade sur 
desta pena, deron como resultado a localización dun grupo 
de 17 coviñas dispostas verticalmente e de xeito pegado. A 
Pena do Can dividiuse en 3 paneis, identificándose en cada 
un deles unha variada densidade de motivos, cun total de 7 
conxuntos, concentrados na súa maior parte no panel infe-
rior (sur), destacando os motivos xeométricos e figurativos 

(un antropomorfo e dúas alabardas). Finalmente, a Pena 
do Oeste dividiuse en 6 paneis e en cada un deles identi-
fícase unha variada densidade de motivos, cun total de 21 
conxuntos, destacando unha agrupación figurativa de posi-
blemente catro antropomorfos no sueste da pena. Ademais, 
aparecen representados motivos de carácter xeométrico, 
como círculos concéntricos, cadros e un rectángulo con 
pequenos sucos cuadrangulares nos seus lados; e motivos 
de carácter abstracto, como un conxunto de 10 coviñas na 
parte norte da rocha. 

Despois dos traballos levados a cabo nas penas men-
cionadas, foron descubertos numerosos gravados novos de 
carácter abstracto, xeométrico e figurativo. Algúns destes 
gravados encontrábanse baixo a cuberta vexetal retirada na 
actuación realizada, mentres que outros se atopaban en zo-
nas xa abertas, pero cunha gran densidade de mofos e liques 
que impedían a súa visión.

Así, os traballos comezaron en primeiro lugar coa lim-
peza de toda a vexetación da superficie do Vertedoiro 1 
(170.190 m2) e prestóuselle especial coidado ao contorno 
inmediato dos elementos xa catalogados. Con estes traba-
llos, pretendíase por un lado a supervisión e a inspección 
de toda a superficie do vertedoiro coa intención de localizar 
novos elementos que non se detectaron en fases anteriores 
de prospección arqueolóxica e, por outro, a limpeza do 
contorno dos elementos xa coñecidos e nos que se actuaría 
de xeito directo.

En segundo lugar, procedeuse ao balizado estable de 
cada un dos elementos, co fin de proporcionar unha área ex-
clusiva na que poder levar a cabo os traballos arqueolóxicos.

En terceiro lugar, a intervención consistiu na escava-
ción con metodoloxía arqueolóxica do contorno inmedia-
to de cada un dos 4 soportes nos que se levaría a cabo a 
posta en valor, realizada por un equipo de 6 arqueólogos 
e 4 peóns facilitados pola empresa construtora, que cola-
boraron activamente nos traballos. Finalmente, escavouse 
unha superficie de 148,72 m2 na Pena do Home Deitado; 
de 158,19 m2 na Pena Esbaradiza; de 241,10 m2 na Pena 
do Can; e de 154,05 m2 na Pena do Oeste, arredor da su-
perficie das rochas xa visibles. Con respecto aos resultados 
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da escavación, pouco hai que comentar, agás que baixo o 
horizonte A ou vexetal aparece directamente o substrato 
rochoso que constitúe os afloramentos graníticos onde se 
sitúan os petróglifos (Horizonte C). Non se detectaron res-
tos estruturais e si algúns materiais na terra vexetal, no con-
torno da Pena do Can, que consisten en varios fragmentos 
de cerámica vidrada, un fragmento feito á man, un par de 
lascas en cuarzo e unha moeda de prata medieval.

Simultaneamente ás tarefas de escavación, comezaron 
os traballos do equipo de restauradores, da empresa BIC, 
Materiales y Conservación, SLL, que levaron a cabo a lim-
peza e a análise de cada un dos soportes pétreos onde se 
localizaban os motivos, o que favoreceu a conservación des-
tes. Unha vez rematou o equipo de restauradores, de novo 
o equipo de arqueólogos realizou un minucioso rexistro de 

cada un dos motivos representados, dos seus paneis e da ro-
cha en xeral, executando o marcado nocturno dos elemen-
tos con luz artificial, os calcos e debuxos dos motivos repre-
sentados e o levantamento topográfico de cada petróglifo. 
Todo o proceso foi documentado por un fotógrafo profe-
sional, Enrique Touriño Marcén, especializado en traballos 
arqueolóxicos similares, que rexistrou as diferentes fases de 
traballo. 

En cuarto e último lugar, leváronse a cabo as tarefas 
de posta en valor, por parte da empresa VAN, Divulgación 
Cultural, SL, para o que se fixeron os camiños e as sendas 
sinalizadas e contouse en todo momento coa supervisión e 
asesoramento arqueolóxicos. Posteriormente, colocáronse 
os carteis e paneis relativos a cada un dos elementos, así 
como os carteis xenéricos.

TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS DE POSTA EN VALOR DOS PETRÓGLIFOS DO VERTEDOIRO 1 DO IRIXO (PROVINCIA DE OURENSE)

CD 102A 2009/413-0  

Marcado dos motivos previo ao calco da Pena Esbaradiza
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Polo que respecta aos motivos identificados, predomi-
nan os de carácter xeométrico, como círculos ou combina-
cións, xunto a numerosas coviñas, de tipoloxía abstracta, 
aínda que tamén se localizaron algúns de carácter figurati-
vo, como alabardas ou antropomorfos. Hai que mencionar 
que diversas representacións estaban ocultas por mofos e li-
ques e outras por terra vexetal depositada sobre os distintos 
soportes, polo que non se detectaron ata despois da limpeza 
e da escavación arqueolóxica.

Os petróglifos atópanse, en xeral, en bastante bo esta-
do de conservación, aínda que os afloramentos onde se si-
túan (granito tipo gneis) teñen un gran bastante groso que 
fai que se segreguen facilmente do soporte. Ademais, é moi 
importante sinalar que algunhas das rochas presentan sig-
nos de extracción de cantería. Por outro lado, a presenza 
de diáclases de grandes dimensións que cruzan as penas en 

varias direccións, paulatinamente poden facer que os so-
portes se abran, o que pon en perigo a súa integridade física 
e, polo tanto, deteriora os gravados. 

Finalmente, tras a presente actuación pódese afirmar 
que os petróglifos obxecto dos traballos de escavación e 
documentación que, pola súa vez, serviron para obter máis 
datos sobre a súa existencia e dos motivos que presentan, 
algún deles ata agora descoñecidos, resultaron revaloriza-
dos de maneira axeitada, compensando o impacto xerado 
sobre estes como consecuencia das obras de construción 
do “Corredor norte-noroeste de alta velocidade: treito: Ou-
rense-Lalín. Subtreito: O Carballiño-O Irixo e O Irixo-La-
lín”, concretamente do vertedoiro 1.

  CD 102A 2009/413-0
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Plano da senda da 
área arqueolóxica 

de Cangues  
(O Irixo)
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POSTA EN VALOR CASTRO DE CASTROMAIOR, 
NO CAMIÑO DE SANTIAGO, ESCAVACIÓN 

ARQUEOLÓXICA, CAMPAÑA 2009, PORTOMARÍN 
(LUGO)

Luis Francisco López González

Dende o ano 2006, realízanse traballos para a posta en 
valor do xacemento castrexo de Castromaior, Portomarín, 
Lugo, no Camiño de Santiago, promovidos pola Xunta de 
Galicia1, en coordinación co Servizo de Arqueoloxía da 
Consellería de Cultura e Deportes.

A este obxectivo, únese neste caso unha circunstancia 
excepcional, o xacemento encontrase ao pé do Camiño de 
Santiago, feito que converte o seu conxunto nun patrimo-
nio cultural único e irrepetible. Un fin primordial é poten-
ciar este recurso como medio para intensificar o carácter 
cultural do Camiño de Santiago 

A intervención no castro desenvolve un intenso labor 
de investigación a partir de metodoloxía arqueolóxica e de 
consolidación dos restos descubertos, para garantir a súa 
conservación e permitir a visita do público.

Na primeira intervención arqueolóxica do ano 2006, 
realizáronse estudos que proporcionaron unha base de tra-
ballo cara aos anos posteriores, analizáronse as característi-
cas da súa morfoloxía e da súa localización e a relación coa 

1 Financiados pola Consellería de Innovación e Industria 
da Xunta de Galicia no ano 2009.

súa paisaxe, análise que nos permitiu un achegamento ao 
seu encadramento cronolóxico e histórico.

Na segunda fase de intervención dos anos 2007 e 
2008, e contando co feito da potencialidade do recinto su-
perior do xacemento de cara ao proxecto xeral, levouse a 
cabo unha escavación en área que abarcou unha superficie 
de máis de 500 m2. Este sector escavado permitiu descu-
brir varias edificacións ou vivendas no interior do recinto 
principal delimitadas pola potente muralla na que se abre 
unha porta monumental. As vivendas atopáronse distribuí-
das seguindo un espazo que deixa unha rolda interior á mu-
ralla e unha zona de paso de trazado radial, cara ás que se 
abren os accesos ás vivendas castrexas.

Tendo en conta as anteriores campañas de escavación 
realizadas nos anos 2006, 2007 e 2008, continúan nesta 
actuación o principal obxectivo da posta en valor do asen-
tamento. Os principais traballos realizados no xacemento 
céntranse no ano 2009 na escavación arqueolóxica planea-
da sobre sectores puntuais que pretenden rematar traballos 
comezados nas campañas anteriores e os seus correspon-
dentes traballos de laboratorio para o tratamento e a clasifi-
cación dos materiais.

Vista do recinto principal
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Un dos datos máis interesantes documentados en Cas-
tromaior é a existencia de polo menos tres fases de ocupa-
ción distintas no poboado castrexo. Este feito converte o 
xacemento de Castromaior nun dos máis interesantes de 
cara á investigación de toda a comunidade galega. Os res-
tos conservados correspóndense na maior parte co último 
momento de ocupación do poboado, no final da Idade do 
Ferro. 

Nesta campaña do ano 2009, planeouse a escavación 
en tres sectores principais: por un lado, a ampliación da 
zona asociada ás construcións parcialmente descubertas no 
ano 2008, co obxectivo de completar as estruturas e tentar 
integrar un grupo de vivendas máis completo e mellorar o 
seu estudo.

O segundo sector céntrase nos restos da porta e do 
corredor de acceso cara ao interior da croa flanqueado por 
dúas torres. Estes lenzos necesitan dunha valoración espe-
cífica cara á súa restauración, para evitar os empuxes late-
rais e mellorar o seu estado de conservación.

O terceiro sector abrangue dúas zonas da muralla que 
rodea o recinto superior, na súa parte externa, xa que unica-
mente coñeciamos ata o momento os restos da muralla cara 
ao interior da croa. Neste sentido, realizáronse traballos de 
escavación e restauración no lenzo de muralla exterior nun 
tramo na cara sur, e outro inmediato á porta do recinto cara 
ao sueste, de xeito que puidemos comprender en maior me-
dida as características da construción desta.

As principais valoracións obtidas nesta campaña teñen 
todas elas unha grande importancia, tanto na interpretación 
do castro de Castromaior, como para o contexto xeral dos 
estudos castrexos en Galicia. As estruturas documentadas 
na zona ampliada na escavación do ano 2009 permitiron 
confirmar o feito, apuntado nas intervencións previas, da 
existencia dunha última fase de ocupación no castro asocia-
da a unha reforma construtiva, máis destacada neste sector. 

Os restos atopados presentan nesta fase unha constru-
ción máis coidada e diferente do resto das vivendas levanta-
das nun momento máis antigo. Tratase dunhas estruturas 
reformadas para integrar un espazo maior, delimitadas por 
uns muros que presentan unha construción de pedra de 
xisto de tamaño regular configurando un cachote de boa 
feitura. As portas destas estruturas abren cara a un peque-
no patio lousado que comunica cun acceso a un edificio de 
gran tamaño. 

A existencia desta gran construción asociada ás viven-
das da última fase supón un corte co tipo de construción 
tradicional neste asentamento. Polo de agora, soamente 

puidemos documentar o seu muro norte e parte da súa es-
trutura cara ao leste, de xeito que non coñecemos as súas 
características. Cos datos obtidos e seguindo a topografía 
do terreo, semella que ten unha estrutura case cuadrangular 
cun muro de máis de 9 m de lonxitude, o que pode supor 
unha superficie de polo menos 80 m2. Máis sorprendente 
é se cabe a súa estrutura cara ao leste, xa que os restos ato-
pados ata o momento conservan un muro curvo, pegado á 
estrutura, que pensamos que franqueaba a modo de torre 
semicircular a posible porta principal de entrada a este es-
pazo que aínda non foi escavado.

  CD 102A 2009/419-0
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Vista xeral dende a muralla do sector escavado 
durante a intervención do ano 2009

Vivenda 6. Vista xeral dos restos de ocupación inferior 
sito baixo os restos da derradeira ocupación
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No que respecta á súa potencia, o muro que delimita 
este grande espazo conta cara ao exterior norte, onde se 
abre o patio de acceso as vivendas, cunha altura de para-
mento de máis de 1,50 metros. Esta diferenza da altura con 
patio lousado sálvase cunha escaleira de acceso cara á par-
te superior da estrutura, o que remarca a existencia dunha 
porta ou acceso lateral directo dende as vivendas da fase 
construtiva final. No interior da estrutura e tendo en conta 
que de momento só puidemos escavar unha pequena super-
ficie, o nivel de uso atópase case totalmente destruído. 

En resumo, podemos definir en maior medida a última 
fase de ocupación asociada a un cambio construtivo que 
engloba a construción dun edificio público de gran tamaño. 
Este cambio é paralelo ás reformas realizadas nas vivendas 
que van dar a rolda pola súa cara norte e que xa vimos nas 
campañas anteriores. Nese caso, atopamos nunha serie de 
espazos anexos ás vivendas cara á rolda, a modo de soportal 
ou acceso previo que permiten regularizar todo o espazo da 
rolda. Esta remodelación construtiva é aínda máis destacada 
no sector escavado nesta campaña, xa que documentamos 
os restos duns espazos dedicados a vivendas con caracterís-
ticas distintas ás atopadas ata o momento, así como a descu-
berta dun grande edificio polo de agora de funcionalidade 
descoñecida.

A cronoloxía destes espazos da última fase vén asociada 
ao achado dun atesouramento de moedas de prata docu-
mentado no nivel de uso da vivenda, que nos permiten ter 
unha data deste momento de cambios no castro e que nos 
remite a un momento republicano previo á conquista de 
Augusto. Neste sentido, convén dicir que puidemos reco-
ller numerosas mostras de carbóns que nun futuro próximo 
poderán asociarse a estas primeiras valoracións cronolóxi-
cas. Hai que destacar que parte destes materiais orgánicos 
(madeiras) forman parte do enxoval dos habitantes castre-
xos, entre os que atopamos anacos de pratos, vaixelas, uten-
silios e pezas pertencentes a elementos de mobiliario das 
vivendas.

A finalidade dos traballos van encamiñados cara a dous 
obxectivos fundamentais: coñecer a orixe, a evolución e o 
final do poboado, así como aproximarnos aos procesos so-
cioculturais aquí acontecidos. Neste sentido, a investiga-
ción arqueolóxica é unha das bases nas que se sustentarán 
todas as intervencións posteriores, tanto a restauración, 
como a posta en valor e a divulgación. 

POSTA EN VALOR CASTRO DE CASTROMAIOR, NO CAMIÑO DE SANTIAGO, ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA, CAMPAÑA 2009, 
PORTOMARÍN (LUGO)
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ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS NO XACEMENTO 
DE COVA EIRÓS (TRIACASTELA, LUGO)
A. Lombera Hermida  
XP. Rodríguez Álvarez 
T. Lazuén Fernández 
R. Fábregas Valcarce

As intervencións arqueolóxicas levadas a cabo na cam-
paña do ano 2008 no sector da entrada de Cova Eirós re-
velaron a existencia de ocupacións do Paleolítico medio 
(nivel 3) e do Paleolítico superior inicial (nivel 2), polo que 
se converteu nun xacemento importante á hora de estudar 
e comparar as estratexias tecnolóxicas e de subsistencia 
de dúas especies de homínidos diferentes (Fábregas et al., 
2009). Con base nos resultados acadados nas devanditas 
sondaxes, na campaña de 2009 planeouse a ampliación da 
superficie de escavación no sector da entrada, mentres se 
continuaba coa escavación do nivel 3 da cata A na superficie 
total da sondaxe (4 m2), para afondar na pescuda de ocupa-
cións máis antigas. 

O segundo obxectivo da campaña do ano 2009 foi o 
establecemento da correlación estratigráfica entre os niveis 
identificados na cata B do exterior da entrada e aqueles de-
finidos na secuencia da cata A, xa na parte interior. Conse-
cuentemente, abríronse os 4 metros comprendidos entre as 
devanditas catas (cuadrículas E22-E23 e F22 e F23), así 
como as cuadrículas contiguas á cata B (cuadrículas F20 e 
F21), quedando unha superficie total de escavación de 11 
m2, o que permite acadar unha maior cantidade de mate-
riais e información de carácter espacial das ocupacións do 
sector da entrada da cavidade. 

Como consecuencia da nova formulación, atopámonos 
con dúas superficies de escavación: a máis avanzada, no ni-
vel 3, que se mantén como sondaxe para a verificación da 
existencia de niveis arqueolóxicos de maior antigüidade; e a 
nova superficie do sector externo, que foi escavado en área. 
Na campaña deste ano, recuperáronse 1.556 obxectos ar-
queolóxicos e salienta a descuberta de dous novos niveis ar-
queolóxicos que completan pola parte superior a secuencia 
identificada no ano 2008. Malia que na escavación da cata 
A o nivel 1 non proporcionara materiais arqueolóxicos (Fá-
bregas et al., 2009), na ampliación deste ano recuperáron-
se un total de 508 rexistros. A camada supraxacente, o nivel 
B, sen acadar unha importancia semellante a nivel cuantita-
tivo (167 obxectos), atópase moi localizada nun sector da 
entrada cunha elevada densidade de artefactos. Pola contra, 

só foron recuperados dous restos de fauna. Tanto pola po-
sición estratigráfica coma polas características tecnolóxicas 
dos novos niveis, poden adscribirse a diferentes momentos 
do Paleolítico superior. A escavación do nivel 3 proporcio-
nou un número de 876 rexistros, o que reflicte a riqueza 
arqueolóxica deste nivel. 

Grazas á apertura do novo sector, puidemos apreciar 
a relación estratigráfica entre os niveis do exterior da cova 
(camadas B e C), vinculados á dinámica de deposición de 
ladeira da támara, e os do interior (camadas 1, 2 e 3). A se-
cuencia identificada é a seguinte (figura 1):

NIVEL SUPERFICIAL

Camada vexetal á que aparecen asociadas as diferentes 
unidades arqueolóxicas (silos UA 1 e UA2; Fábregas et al., 
2009) e lousado de calcarias e cantos rodados (UA4), con 
materiais cerámicos da época moderna e medieval.

NIVEL B

Aparece baixo o manto vexetal e o empedrado. Está 
composto por unha matriz limosa de cor amarela esbrancu-
xada bastante compactada con respecto ao nivel superior, 
na que atopamos gravas de calcaria angulosas de entre 5-13 
mm de eixe. Na súa base, diferénciase unha camada de terra 
escura cun forte contido orgánico e unha gran concentra-
ción de material lítico. O límite superior deste nivel é gra-
dual e a transición está definida por unha serie de bloques 
de calcaria de entre 40-140 mm de eixe, nos que aprecia-
mos unha orientación N-S e unha pendente S que segue o 
desnivel que marca a támara. O material semella concen-
trarse na parte oeste da área. 

NIVEL 1

Formado por areas finas de cor amarela na súa parte 
superior, que é estéril. Porén, na parte inferior, nas areas 
alaranxadas con estratificación horizontal, aparece un novo 
nivel arqueolóxico. A partir deste punto, a secuencia seme-
lla ser a mesma que fora identificada o ano pasado na cata A 
(Fábregas et al. 2009). 
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O nivel 1 desaparece e acúñase na parte sur da liña 
22-21 entre o nivel B e o nivel 2, xusto no lugar onde a tá-
mara acada unha maior pendente. Neste punto, apenas se 
diferencian as achegas dos distintos niveis e aparecen unha 
mestura de materiais que poderían explicar o carácter he-
teroxéneo do nivel C da cata B (Fábregas et al. 2009). As 
características tecnolóxicas dos niveis 1 e B amosan certas 
diferenzas con respecto aos niveis anteriores que reflicten a 
dinámica identificada noutros xacementos do NW durante 
o Paleolítico superior (Ramil & Ramil, 1996).

No nivel B, e fronte ao resto de niveis da cavidade, már-
case unha clara diferenza na porcentaxe de materias primas: 
o predominio do seixo vese truncado pola importancia do 
cristal de rocha, que acada o 40,61%. En canto ás estra-
texias de explotación, atopamos dúas cadeas operativas ben 
diferenciadas. Por unha banda, a existencia de secuencias 
de redución baseadas na obtención de produtos lascares e 
ligada estritamente á redución de grandes cantos fluviais 
de seixo e cuarcita. Por outra banda, no caso do cristal de 
rocha, observamos a existencia dunha cadea operativa espe-
cializada na obtención de laminiñas, explotando de maneira 
oblicua os prismas deste material. A aparición de núcleos 

inicializados, produtos de acondicionamento e reutiliza-
ción dos núcleos, amosan que as diferentes fases da talla 
neste material están presentes no xacemento. 

En canto aos útiles configurados (3,64%), atopámonos 
cunha variedade de morfotipos en cristal de rocha propios 
do Paleolítico superior, como láminas e puntas de dorso, 
un buril, unha truncadura, así coma unha raedeira e unha 
pequena punta en seixo. Polas características do conxunto 
lítico, o nivel B de Cova Eirós podería adscribirse ao Paleo-
lítico superior final.

No nivel 1, recuperáronse 109 restos faunísticos (des-
taca a presenza de rupicapra, úrsidos e Vulpes vulpes) e 
311 líticos. En primeiro lugar, destaca a ampla variedade 
de materias primas documentadas, cunha significativa por-
centaxe de sílex (4,82%) e cristal de rocha (6,11%), así 
como outras rochas silíceas. En canto á orixe dos soportes, 
na maioría dos seixos e cuarcitas apréciase a explotación de 
fontes secundarias das canles dos ríos próximos. Porén, no 
caso do cristal de rocha, obsérvanse a explotación de so-
portes prismáticos para a obtención de laminiñas ou lascas 
laminares. Para o sílex, cunha escasa corticalidade, podería 
indicarse unha procedencia un tanto máis afastada.

ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS NO XACEMENTO DE COVA EIRÓS (TRIACASTELA, LUGO)
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FIGURA 1. Perfil estratigráfico de Cova Eirós. Perfil oeste
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Atendendo ás características dos produtos e dos nú-
cleos, no nivel 1 de Cova Eirós atopamos dúas cadeas ope-
rativas ben diferenciadas. Por unha banda, un grupo de ca-
rácter xeneralista coa explotación de cantos fluviais de seixo 
e cuarcita para a obtención de soportes lascares de pequeno 
formato (25-50 mm de lonxitude). Porén, nos soportes 
prismáticos de cristal de rocha e sílex aparece a explotación 
laminar. No caso dos prismas de cristal de rocha, atopamos 
núcleos de laminiñas en diferentes estados de explotación 
(dende a sinxela creación de planos, ata o seu aproveita-
mento máximo), así como produtos de acondicionamento 
do núcleo, como flancos, lascas de creación de planos de 
percusión (ápices), etc. En canto á configuración, só temos 
dous elementos en sílex (retoque plano) e cristal de rocha 
(laminiña de dorso). Entre os achados, destaca un pequeno 
dente perforado de raposo (Vulpes vulpes). A peza presenta 
unha superficie traballada mediante raspado que lle dá un 
aspecto liso e brillante. Na parte media da raíz, presenta 
unha acanaladura transversal e profunda realizada para fa-
cilitar a posterior perforación da peza. Esta peza únese aos 
Dentalium descubertos na cova de Valdavara (Becerreá) e 
ao colgante pétreo de Férvedes II (Vilalba) (Fábregas et al., 
2009; Ramil & Vázquez, 1983), como ás únicas mostras de 
arte paleolítica no noso territorio (figura 2). Á espera de no-
vas datacións absolutas que permitan encadrar cronoloxica-
mente esta ocupación de Cova Eirós, as características do 
conxunto lítico permitiríannos encadrar o nivel 1 de Cova 
Eirós nuns momentos avanzados do Paleolítico superior.
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FIGURA 2.  
Colgante óseo do nivel 1
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DA 
OURELA. S. XURXO DE AUGASANTAS. PALAS DE REI. 

LUGO (3.ª CAMPAÑA)
Iván A. Álvarez Merayo

A intervención arqueolóxica que estamos presentando 
estivo promovida pola Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural e é continuación da desenvolvida entre o 18 de agosto 
e o 2 de setembro do pasado ano 2008. Nese ano, e baixo 
a dirección do que subscribe, levarase a cabo a escavación 
dun total de 76 m2 coa axuda dun grupo de mozas e mozos 
de entre 17 e 21 anos que formaban parte dun campo de 
traballo organizado pola Consellería da Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar, implicada deste xeito no proxecto. 

O obxectivo cara ao cal está orientado o estudo concré-
tase, por unha banda, na ampliación sobre o coñecemento 
dos hábitats castrexos da Galicia interior e compleméntase, 
por outra, coa revalorización patrimonial do xacemento, 
definida pola monumentalidade do seu sistema defensivo e 
a súa localización ao pé mesmo do Camiño Primitivo a San-
tiago. Para achegármonos a estes obxectivos, propuxemos a 
escavación dunha superficie de 100 m2, inmediata, polo S, 
ás estruturas constatadas na campaña de 2008, sobre todo a 
propia muralla do xacemento e unha construción rectangu-
lar que desaparecía baixo o perfil. Porén, por diversas cau-
sas, das dúas semanas coas que iamos contar cos rapaces do 
campo de traballo, unicamente foron aproveitadas 12 horas 
distribuídas en 3 días, polo que nos vimos na obriga de re-
ducir á metade a superficie escavada.

Así as cousas, entre os días 28 de xullo e 17 de agos-
to do ano 2009, desenvolvéronse as tarefas de escavación, 
que contaron coa arqueóloga dona Nuria Calo Ramos como 
auxiliar en campo, debuxante e estudo de materiais, con D. 
Jacek Blaszczyk, do Instituto de Arqueoloxía da Universi-
dade de Lodz (Polonia), como responsable da topografía e 
debuxo de campo, e co asesoramento de D. Gonzalo Meiji-
de Cameselle, arqueólogo da Delegación da Consellería de 
Cultura de Lugo. 

Como indicamos nos parágrafos precedentes, a su-
perficie escavada na Ourela de Augasantas, nesta terceira 
campaña era unha continuación da desenvolvida na pasada 
intervención na que, ademais da muralla que pecha o xace-
mento polo seu perímetro E, constatamos a existencia dun-
ha construción arrimada a esta, e que continuaba por baixo 
do perfil S. Tras a definición desta construción e do estudo 

da estratigrafía da superficie escavada este ano, podemos 
achegar os seguintes resultados:

Na zona da actuación, ao NE do castro, unha muralla 
pétrea protexe o xacemento. Arrimada a esta polo seu in-
tradorso, confírmase a presenza dunha vivenda de planta 
practicamente cuadrangular, realizada con muros de tres 
follas de cachotería de granito, esquinas exteriores curvas 

O peche NE da vivenda arrímase directamente á 
muralla.
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e interiores en ángulo recto. O último nivel de uso desta 
construción conta cun pavimento fabricado cunha arxila 
amarela na que apreciamos un total de tres buracos de poste 
que axudarían a soster a cuberta. Cortada por estes, e baixo 
o pavimento definitivo, unha nova unidade de arxila amarela 
poderíanos indicar a presenza doutro nivel de pavimento/
ocupación. 

Como por falta de tempo non puidemos escavar o inte-
rior desta construción, non podemos confirmar este novo 
pavimento nin outros que o precederían, feito factible se 
consideramos que os muros desta estrutura baixan aínda 
30 cm ata a súa cimentación.

Esta construción que vimos de resumir, ao E da área es-
cavada, está separada do resto da superficie da intervención 
por mor da existencia dunha gabia escavada hai trinta anos 
e que nos impide relacionar directamente os espazos, aínda 
que si nos permitiu constatar niveis inferiores que non ve-
riamos nesta campaña de non existir o corte.

A metade W do espazo escavado vén definida por un 
pavimento arxiloso moi compacto e de cor marrón, que es-
taría indicándonos a presenza dun espazo público (rúa ou 
praza) inmediato á vivenda, e posiblemente coetáneo co seu 
último nivel de ocupación. Por outra banda, baixo ese pa-
vimento, e visíbeis grazas á gabia explicada, restos doutros 
dous pavimentos fálannos doutros tantos niveis de ocupa-
ción ou remodelación deste espazo, dos cales o escavado 
é o único que pode ser relacionado coa casa con total se-
guridade, ao confirmar como pega contra o seu paramento 
NW, integrándose coa arxila da revocadura da súa parede 
exterior.

Separados da vivenda pola gabia, ao SE, atopámonos 
con outras dúas unidades interpretadas como pavimentos 
de ocupación ou remodelación do espazo. Trátase de dúas 
camadas de arxila amarela superpostas unha á outra.

Vemos como por toda a área de actuación se repite o es-
quema de reocupación ou remodelación do espazo, creán-
dose unha variedade estratigráfica de complicada interpre-
tación conxunta por mor da gabia e dunha torre eléctrica 
levantada ao SE da zona escavada. Con todo, podemos afir-
mar que estamos nunha zona de intenso uso, o que provo-
cou continuas modificacións tanto dos espazos exteriores 
públicos coma dos interiores da construción.

Un grupo de unidades estratigráficas quedan desvincu-
ladas do momento descrito ata o de agora. Por unha banda, 
tres niveis localizados no sector SW da área escavada que, 
pola súa morfoloxía e composición arxilosa, poderiamos 
interpretar, con reservas, como pavimentos (os máis recen-
tes no tempo de todos os descritos) e, por outra, unha gran 
concentración de fragmentos de pallabarro a unha cota moi 

alta, presente no límite S, e que semellan os restos das de-
rrubas dunha estrutura deste material.

 A cronoloxía relativa do xacemento, baseándonos en 
tipos cerámicos concretos (Borneiro A, Tixolas ou a asa pa-
recida ás tipo Vigo) ou nalgunhas decoracións (puntas de 
diamante), lévannos cara ao momento do cambio de era (sé-
culos II a. C. - I d. C.), aínda que existen tipos (Montaz ou 
Recarea) aos que na zona setentrional se lles sitúa incluso a 
partir do século IV a. C., manténdose ata o I d. C. Haberá 
que esperar ao resultado das análises dos carbóns recollidos 
para ofrecer unha datación absoluta do xacemento.

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DA OURELA. S. XURXO DE AUGASANTAS. PALAS DE REI. LUGO (3.ª CAMPAÑA)
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Vista da vivenda dende S

Vista SW da área escavada, coa vivenda e a praza 
separadas pola gabia
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 CD 102A 2009/485-0 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTRO DE ZOÑÁN, 

ANO 2009. ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA E 

PROTECCIÓN PROVISIONAL DA ÁREA DESCUBERTA
Abel Vigo García

A presente intervención lévase a cabo dentro do 
proxecto de posta en valor do castro de Zoñán (Mondoñe-
do, Lugo). Estes traballos deron comezo no ano 2002 e, 
dende alí, dun xeito ininterrompido estanse a desenvolver 
traballos de escavación, mantemento e protección, tanto 
provisional coma definitiva, do xacemento.

Na presente campaña tivo lugar unha nova fase de esca-
vacións para rematar de definir o segundo barrio documen-
tado neste castro, co fin de poder proceder á súa consolida-
ción definitiva en vindeiras campañas.

No presente ano, os traballos consistiron en ampliar a 
área escavada cara ao oeste e cara ao sur para descubrir na 
súa totalidade as vivendas que se perdían nos perfís (vivenda 
n.º 6 e vivenda n.º 7), ademais de ampliar a área escavada do 
seu contorno, co fin de dar unha visión máis ampla do barrio 
en cuestión e comprobar a continuidade do asentamento, 
así como as súas características.

Con isto, lévase a cabo unha escavación en área cun-
ha extensión aproximada de 170 m2 a continuación do xa 
aberto en anos anteriores. Isto supón abrir 10 cuadrículas 
completas de 4m x 4m e fragmentos doutras 4 máis. Unha 

vez rematados os traballos de escavación e rexistrados os 
resultados finais de campo, procédese á protección provi-
sional da zona a través de cobertores de xeotéxtil 150g/ m2 
e terra para os pisos e polietilenos con xeotéxtil e fixacións 
para as cabeceiras dos muros.

Durante os traballos de escavación, documentáronse 
68 UE novas a maiores das que continuaban e xa estaban 
documentadas en campañas anteriores. Destas, 35 son de-
pósitos, 15 estruturas e 18 corresponden a UE negativas.

Documéntanse seis estruturas. Destas, dúas proceden 
dos traballos do ano 2007 e complétanse agora e unha máis 
provén dunha sondaxe levada a cabo no ano 2005 e que 
agora se ve integrada na área aberta e definida en maior me-
dida, pero non aínda na súa totalidade.

As outras tres estruturas son novas e corresponden a 
zonas de habitación (2) e uso (1).

A cultura material documentada está constituída na súa 
gran maioría (máis do 90%) por cerámicas, entre as que 
temos producións locais e importacións de Terra Sigillata 
Hispánica. No tocante á lítica, destacan os restos de muíños 
circulares de man.

Visión da área aberta dende o 
suroeste.
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Por outra banda, temos tamén metais entre os que 
destacan os restos de ferro, xa sexan pezas ou escouras, e 
ademais recuperáronse dúas pezas de bronce: un fragmento 
indeterminado e unha moeda.

A moeda en cuestión semella un dupondio do empera-
dor Claudio. Nesta podemos observar inscricións tanto no 
anverso coma no reverso: anverso: busto de perfil mirando 
á esquerda coa lenda TI CLAUD [...] SAR AVG IMP?... / 
reverso: Ceres senda mirando á esquerda coa lenda CERES 
AUGUSTA SC.

Ademais destes obxectos, recuperouse tamén un ana-
co de vidro e varios restos de óso, o que semellan dentes e 
restos dunha mandíbula. Por suposto que tamén se recolle-
ron mostras dos diversos carbóns documentados durante os 
traballos.

Así, podemos dicir que os traballos do presente ano su-
puxeron ampliar a visión sobre unha zona moi interesante 
do poboado, posto que se atoparon restos habitacionais de 
entidade e en bo estado de conservación. A isto contribuíu 
o feito de non ter sufridas alteracións posdeposicionais tras 
a derruba das vivendas.

Esta conservación facilitou os traballos de escavación e 
recollida de cultura material, así como tamén facilitará os 
estudos posteriores polo alto grao de pezas recuperadas, 
neste caso cerámicas, e que se poden asociar entre si.

Nesta campaña acadáronse os principais obxectivos de 
rematar de escavar zonas abertas en anos anteriores, co fin 
de preparalas para unha futura campaña de consolidación 
definitiva, para así ter moito mellor protexido o xacemento.

Documentouse tamén unha nova serie de cabanas que 
abren novas agrupacións de estruturas, co que se complican 
cada vez máis as visións do poboado e descóbrese a trama 
urbanística que presenta.

Esta zona permitiu, tamén, identificar claramente polo 
menos dous niveis diferentes de ocupación que, unha vez 
analizada a cultura material, aclararán algo máis sobre a 
cronoloxía do asentamento, pero como punto de partida 
parece que podemos estar ante niveis de cambio de era que 
se poderían ter pechado cando comeza a última fase habi-
tacional que podemos datar entre os séculos II-IV/V d. C. 
e á que pertencen as evidencias documentadas nas capas 
superiores.

  

Visión da área aberta dende o 
nordeste

Moeda de bronce
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 CD 102A 2009/523-0 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E LIMPEZA NO 
CAMPAMENTO ROMANO DE CIDADELA. 

CAMPAÑA 2009
Emilio Ramil González 

J. M. Caamaño Gesto

As escavacións arqueolóxicas que iniciamos no ano 
2006 permitiron a exhumación de numerosas estruturas 
murarias que nos permiten afondar no nosos coñecemen-
to sobre o conxunto de edificacións que formaban a pars 
nobilis de Cidadela, dependencias que son o verdadeiro 
epicentro do campamento romano e que se sitúan á beira 
da via principalis na súa cara norte e, polo tanto, na metade 
coñecida como “retentura”. 

Ocupando a posición central dentro deste conxunto, 
os principia ou cuartel xeral da base foron identificados xa 
de antigo polo profesor Caamaño Gesto. Máis problemática 
foi, porén, a interpretación das dúas edificacións orientais, 
na que prima finalmente a idea de que debía de tratarse do 
Praetorium ou residencia do comandante a maior delas, 
seguindo un modelo habitual noutros campamentos coetá-
neos, como Chesters, Fendoch ou Gellygaer, en Britannia, 
e unha ampliación deste a menor. De acordo con este mes-
mo modelo pensouse, entón, que no sector occidental de-
bían atoparse os hórrea ou silos, de aí a súa denominación 
como tal. Mais grazas ás escavacións dos últimos anos e á 

análise dos paramentos das estruturas exhumadas, investi-
gación que está realizando o arqueólogo José Manuel Costa, 
colaborador e membro do equipo técnico das escavacións 
de Cidadela, estamos en disposición de entrar a reformu-
lar estas afirmacións. Este feito entronca directamente coa 
sospeita, hoxe evidencia, da existencia de varias fases ou 
reformas dentro da mesma época romana nas edificacións 
que nos afectan.

De acordo con esta idea, reformulamos a denomina-
ción dos sectores escavados nestas últimas campañas; o 
que formulabamos como sector dos hórrea, e o conxunto 
de dependencias escavadas, que forman parte de varias edi-
ficacións, pasamos a definilos como sector do edificio 1, 
escavado dende o ano 2006 (na actual campaña, afecta os 
cadros K-29, J-29, I-29) e sector do obradoiro (na actual 
campaña afecta os cadros P-22, O-22, Ñ-22, N-22), edifi-
cio parcialmente escavado en anteriores campañas en Cida-
dela. Estes edificios son os que, como xa indicamos, están 
próximos á via principalis e forman parte da pars nobilis de 
Cidadela.

Cabeceira semicircular de forno 
romano construído con tegulae e 
ladrillo
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O último sector escavado na actual campaña é o da mu-
ralla, que afectou os cadros E-15, E-16, E-17, E-18, E-19.

No sector do edificio 1, a escavación arqueolóxica 
deixa ao descuberto unha superficie de 36 metros cadrados 
que, sumados aos 456 metros cadrados anteriormente des-
cubertos, suma un total de 492 metros cadrados, que per-
miten completar parcialmente as cimentacións dun edificio 
complexo cuxa escavación iniciamos na campaña do 2006.

Remata a actual campaña do ano 2009, sobre a función 
do edificio 1 seguen sendo máis as dúbidas cás certezas. A 
tese de que o primeiro fosen os hórrea ou silos queda des-
cartado. Trátase dunha edificación cun gran patio, mais non 
un patio central arredor do cal se manifesten actividades de 
hábitat privado ou comunal, executivo ou asistencial, hos-
pital. É un espazo pura e meramente funcional, cun puñado 
de estancias que contan con bos pavimentos e muros media-
neiros. É un espazo público e con actividade continuada ao 
longo do tempo (as constantes reformas así o indican). Os 
espazos do complexo SE deberon servir á actividade desen-
volvida no patio central: almacenamento, control e inventa-
riado, procesamento.

No sector do obradoiro, deixamos ao descuberto unha 
estrutura duns 10,5 m de anchura media interior, subdi-
vidida á súa vez en tres estancias de (dende o W) 5,36 m, 
2,26 m e 2,44 m de anchura interior, respectivamente. A 
falla de probas da existencia de fachada para estas estancias, 
así como as diferenzas de fábrica e medidas entre os muros 
que a forman, é o que nos fai deducir que probablemente se 
trate de talleres construídos sobre o lateral dunha constru-

ción anterior. En principio, poderíanse distinguir entre 2 
ou 3 momentos construtivos, todos de época romana, baixo 
imperial concretamente, se nos guiamos pola primeira im-
presión que nos proporcionan os materiais recuperados. 

No sector da muralla, a escavación completouse ao des-
cuberto nas campañas do 2006, 2007 e 2008 e exhumouse 
parte da muralla, o paramento interno, que se iniciou na úl-
tima sondaxe escavada no ano 2008 (E-14), cunha lonxitu-
de total de 20 metros. A altura conservada da muralla varía 
entre os 180 cm nas zonas menos afectadas e os escasos 30 
centímetros en E-19. Existen, pois, tres roturas principais: 
unha relacionada co portillo atopado en E-14 no ano 2008; 
outra que coincide coa destrución do forno en E-16; e unha 
última relacionada coa apertura dun acceso aos pastos si-
tuados no interior do campamento na época contemporá-
nea. Non se puido escavar na súa totalidade a estrutura, nin 
detectar (de existir) o paramento externo. 

Consérvase o rebanco de cimentación con pedras colo-
cadas sobre a caixa de cimentación, que sobresae entre 24-
28 cm do paramento da muralla.

Como elemento novo, nesta intervención debemos des-
tacar a exhumación parcial da cabeceira semicircular dun 
forno de época romana. As súas paredes están construídas 
con tegulae e ladrillos e o seu chan está formado igualmente 
pola unión de varias tegulae viradas cara a abaixo. No tramo 
conservado, ten uns 80 cm de longo por 1,8 m de ancho. 
Localízase na capa 4 do nivel 3, nivel romano, abandono do 
campamento.

  CD 102A 2009/523-0

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E LIMPEZA NO CAMPAMENTO ROMANO DE CIDADELA. CAMPAÑA 2009

Edificio 1. Muro de fachada 
paralelo á via principalis e muros 
xermánicos e medievais
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 CD 102A 2009/575-0 

LIMPEZA, ELIMINACIÓN DE BIOMASA E 
TOPOGRAFÍA DO CASTRO DAS BARREIRAS 

(VIMIANZO, A CORUÑA)
Ángel Concheiro Coello

O castro das Barreiras, tamén coñecido co nome das 
Barreiras de Ogas, sitúase na parroquia de San Xoán de 
Cambeda, no concello de Vimianzo, capital da Terra de So-
neira e porta da Costa da Morte. A súa localización, a unha 
distancia de apenas 2 km da zona urbana de Vimianzo e á 
beira mesma da transitada estrada A Coruña-Fisterra, fai 
del un dos xacementos máis coñecidos da comarca e con-
vérteo nun recurso cultural e turístico de primeira orde. 
Pero as súas singularidades van máis aló: dende o punto de 
vista arqueolóxico, tanto a súa localización atípica, en plena 
chaira e dominando a paisaxe cóncava do val de Vimianzo, 
como a espectacularidade do sistema defensivo, cun ancho 
foxo seguido dun complexo de terraplén, muralla que chega 
a superar os 10 m de altura nalgunha zona, fan del un xa-
cemento de sumo interese para a investigación e a difusión 
social da cultura castrexa.

Malia estas características tan pouco frecuentes, nunca 
antes fora obxecto de intervencións arqueolóxicas, agás a 
campaña de limpeza feita polo concello en 1999 e dirixida 
polos arqueólogos contratados pola deputación provincial 
ao abeiro do Plan de recuperación da arquitectura popu-
lar. Así e todo, o xacemento, que subsistiu durante séculos 

como unha especie de agra, pechada por altos muros, na 
que os veciños de Ogas cultivaban patacas, millo e centeo, 
sufriu diversas alteracións da súa estrutura orixinal. Estas 
destrucións, debidas á expansión urbana da vila, á cons-
trución da estrada a Fisterra e á ampliación das terras de 
labranza, pese a ser importantes non lle restan un ápice á 
colosal estrutura arquitectónica visible deste excepcional 
asentamento da Idade do Ferro.

O proxecto que presentamos, promovido pola Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cul-
tura e Turismo, tiña como obxectivos prioritarios a limpeza 
do recinto arqueolóxico, inundado dunha mesta capa vexe-
tal que impedía a súa contemplación, así como a documen-
tación das súas características orixinais e estado de con-
servación, algo que, paradoxalmente, nunca se fixera con 
anterioridade. En definitiva, un bo punto de partida para 
acometer futuros traballos de posta en valor.

Os traballos, realizados no mes de novembro e baixo 
unhas condicións meteorolóxicas moi rigorosas, deron 
comezo coa eliminación da mesta cuberta vexetal, formada 
maiormente por un espeso manto de silvas e xestas de con-
siderable altura, trasladando posteriormente a biomasa ao 

Vista aérea do castro coa vila de 
Vimianzo ao fondo
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LIMPEZA, ELIMINACIÓN DE BIOMASA E TOPOGRAFÍA DO CASTRO DAS BARREIRAS (VIMIANZO, A CORUÑA) 

  CD 102A 2009/575-0

vertedoiro, onde foi eliminada. A continuación, levouse a 
cabo un levantamento topográfico xeral do xacemento, con 
curvas de nivel cada 20 cm e, despois, un rexistro fotográfi-
co aéreo. Este último fíxose por medio dunha cámara dixi-
tal de alta resolución instalada nun dirixible non tripulado 
e pilotado dende terra que obtivo distintas tomas a baixa e 
media altura, tanto cenitais coma oblicuas, do xacemento e 
a súa integración co contorno inmediato. 

Os resultados destes traballos foron espectaculares e 
o castro das Barreiras, monumental poboado de chaira de 
finais da Idade do Ferro, recuperou parte do seu pasado 
esplendor. Asemade, permitiu obter unha base documen-
tal moi valiosa para actuacións futuras, supuxo un primeiro 
chanzo na súa recuperación e demostrou a viabilidade das 
actuacións denominadas “brandas” á hora de poñer en va-
lor o patrimonio arqueolóxico. 

Traballos de limpeza no interior 
do recinto 

O castro dende o sur ao remate 
da limpeza
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 CD 102A 2009/577-0 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN 
NO CASTRO DE VILADONGA-CASTRO DE REI (LUGO)

Emilio Ramil González

O obxectivo fundamental desta intervención foi a ne-
cesidade de escavar en área o sector da croa que se está 
traballando para ir definindo completamente o novo barrio 
parcialmente escavado, completando a escavación das dúas 
vivendas da croa exhumadas nas campañas do 2006, 2007 
e 2008.

Afectou a intervención a estrutura 1 e a estrutura 2, 
aproximadamente 12 metros cadrados no interior da viven-
da 1, derrube do muro posterior, sobre o pavimento interior 
da estrutura e 20 metros cadrados no exterior, retirando o 
derrube procedente da muralla, no exterior das vivendas, co 
obxectivo de liberar a presión sobre os muros posteriores, 
un total aproximado de 32 metros cadrados.

Estratigrafía: describimos unha estratigrafía conxunta 
para este sector, centrada sobre todo nos metros cadrados 
escavados no exterior da estrutura 1 e 2, entre os muros 
posteriores das habitacións e a muralla, xa que a estratigra-
fía do interior da estrutura 1 é moi homoxénea nesta inter-
vención, consiste no derrube de parte do muro posterior 
sobre o pavimento.

 No espazo escavado entre os muros posteriores das 
habitacións e a muralla, logo do nivel de formación vexe-
tal (nivel 0), detectáronse tres niveis arqueolóxicos; o pri-
meiro, nivel 1, relaciónase co derrube procedente da mu-
ralla, composto polas capas 1, 2 e 3; o seguinte, nivel 2, 
relacionado coa construción e o uso das estruturas 1 e 2, 
nivel galaico-romano do castro de Viladonga, finais século 
II-inicios século III (nivel 1), composto pola capa 4; e outro 
anterior, o nivel 3, formado polas capas 5 e 6, relacionado 
cun pavimento e unha capa de incendio.

 » Nivel 0: Nivel de colmatación natural e manto vexetal.

 » Capa 0: Terra vexetal, de cor marrón, gran fino e com-
pactación baixa, moi orgánica. Potencia duns 10 cm de 
grosor. 

 » Nivel 1: Nivel arqueolóxico de ocupación e abandono 
do castro en época galaico-romana. Está formado por 
capas relacionadas co derrube exterior das habitacións, 
procedente da muralla ou dalgunha estrutura pegada á 
muralla.

 » Capa 1: Depósito formado por unha primeira capa de 
derrube composta de terra marrón moi solta, con pe-
dras tamén moi soltas de mediano e pequeno tamaño, 
con lousas, xistos e algún eixo; a potencia desta capa 
está entre 15-20 cm.

 » Capa 2: Nova capa de derrube externo da vivenda 1, 
son pedras de lousa e xisto, con terra marrón máis com-
pacta, cunha potencia entre 30-70 cm.

 » Capa 3: Derrube de pedra con terra gris escura, con-
centrada cara á metade da cata, en dirección suroeste, 
cunha potencia de 25 cm.

 » Nivel 2: Nivel arqueolóxico de ocupación e abandono 
do castro en época galaico-romana. Está formado por 
capas relacionadas coa construción das estruturas 1 e 
2, entre finais do século II e inicios do século III.

 » Capa 4: Gabia de cimentación do muro posterior da es-
trutura 1. Escávase o recheo posterior á escavación da 
gabia para cimentar o muro; este recheo está formado 
de terra marrón escura e pedra miúda, cunha profundi-
dade de 22 cm. 

Área escavada. Estrutura 1, interior e exterior da 
construción, observándose o derrube pétreo que cobre 
restos do pavimento anterior á construción galaico-
romana
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN NO CASTRO DE VILADONGA-CASTRO DO REI (LUGO) 

 » Nivel 3: Nivel arqueolóxico anterior á etapa clásica 
galaico-romana do castro de Viladonga. Está formado 
por capas cortadas pola gabia de cimentación, capa 4 
do nivel 2.

 » Capa 5: Pavimento de arxila avermellada, de 15 cm de 
grosor, de gran calidade construtiva. Apréciase en pa-
ralelo ao paramento exterior do muro posterior da es-
trutura 1, cortado pola gabia de cimentación do muro, 
ao longo de 1,70 metros, dirección noroeste-sueste, e 
cunha anchura máxima apreciable entre a gabia de ci-
mentación do muro e o derrube exterior escavado de 
54 cm cara ao noroeste e 5 cm no sueste.

 » Capa 6: Terra gris escura con abundantes carbonciños 
situada baixo o pavimento e a cimentación do muro da 
estrutura 1. Achega algunhas pezas cerámicas e non se 
escava pola delimitación do espazo, pero semella ter 
unha potencia entre 10-15 cm.

O muro posterior da estrutura 1, escavado, ciméntase 
sobre un rebanco irregular formado por dúas fiadas de 30 
cm de altura, sobre eixes situados no substrato. Previamen-
te, escávase unha gabia de cimentación cunha profundidade 
de 22 cm.

A altura conservada pola cara externa, paramento exte-
rior, varía entre un mínimo de 30 cm cara ao noroeste, e un 
máximo de 74 cm no sueste. A altura interior, paramento 
interno, varía entre un mínimo de 10 cm no extremo no-
roeste, onde acaba desaparecendo, e un máximo de 90 cm 
na esquina sueste.

A lonxitude total conservada é de 3,70 m, cunha an-
chura variable entre 51-54 cm e 60 cm na esquina, que é o 
ancho real, sen ceder. O muro debido á presión do derrube 
procedente da muralla está completamente cedido, apre-
ciándose a curva e o seu estado cara ao interior da unidade 
habitacional, case enteiramente derruído, sen paramento 
interno.

Concluímos indicando que se escava enteiramente a 
estrutura 1, retirando o derrube do muro posterior, sobre o 
pavimento interior da unidade habitacional e retírase o de-
rrube procedente da muralla, no exterior das vivendas 1 e 2, 
co obxectivo cumprido de liberar a presión sobre os muros 
posteriores para proceder á súa consolidación, acadándose 
o obxectivo patrimonial.

Dende o punto de vista da investigación, detéctase 
un nivel anterior á construción das vivendas de época ga-
laico-romana, séculos II-III d. C., testemuñado pola exhu-
mación de parte dun pavimento e unha capa de incendio, 
cortados pola gabia de cimentación do muro posterior da 
estrutura 1; este pavimento, moi coidado e dun grosor de 
15 cm, sitúase na parte posterior das vivendas, en dirección 
á muralla, sendo posible a existencia dalgunha construción 
anterior próxima á estrutura defensiva, relacionada coa 
capa de incendio e do pavimento. 

Detalle da gabia de cimentación que corta o 
pavimento e os restos de incendio anterior á 
construción da estrutura 1, apreciándose a 
cimentación do muro posterior da habitación 
rectangular de esquinas redondeadas. 
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 CD 102A 2009/578-0 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CAMPAMENTO 
ROMANO DE AQUIS QUERQUENNIS. CAMPAÑA DE 

2009. (BANDE, OURENSE)
D. Santiago Ferrer Sierra

A campaña arqueolóxica de 2009 centrouse en dúas 
zonas do xacemento; por un lado, a escavación dunha área 
situada fóra do recinto militar a uns 100 metros do seu án-
gulo nororiental, ocupando unha zona intermedia entre o 
campamento e o manancial das augas termais e, por outro, 
continuamos dentro do recinto castrense, no cuadrante 
suroccidental da retentura, empezado na campaña arqueo-
lóxica do ano anterior, coa finalidade de definir a área situa-
da ao sur da Via decumana, confirmando que se trata dunha 
gran zona baleira de edificacións que puido funcionar como 
praza de armas. A escavación arqueolóxica executouse en-
tre os días 1 de outubro e o 30 de novembro do ano 2009 
e centrouse na exhumación de tres cadros de 10 x 20 m, 
numerados cos díxitos n.º 77, n.º 78 e n.º 79, localizados 
dentro do recinto militar e outro de algo máis de 10 x 20 

metros, localizado na zona da mansión viaria para englobar 
dentro da superficie escavada os restos dun edificio rectan-
gular que se comezaba a definir xa en superficie; é dicir, 
unha extensión total de 897 m2. As cuadrículas intervidas 
dentro do campamento situáronse a continuación das esca-
vadas en campañas precedentes, continuando coa orde que 
se viña establecendo para a cuadriculación xeral do recinto 
militar. Unha vez que rematamos a escavación destes ca-
dros, procedeuse á retirada dos testemuños intermedios, 
co obxectivo de obter unha panorámica xeral do conxunto 
da superficie escavada.

Esta campaña de 2009 iniciouse coa exhumación do 
cadro n.º 10 de mansión viaria, situado a uns 100 metros 
do ángulo nororiental do recinto castrense, como resulta-

Vista xeral da área de intervención na zona da mansión viaria
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do dos labores de zapa que produce o encoro das Conchas. 
Nesta zona quedaron ao descuberto unha serie de lenzos 
de muros que se identificaban a grandes trazos con algún 
tipo de edificación romana. Os resultados da escavación 
foron positivos e detectáronse dúas fases de ocupación 
pertencentes á época romana. A primeira destas fases co-
rrespóndese a unha serie de lenzos de muros que configu-
ran un edificio de planta rectangular distribuído nunha soa 
nave e orientado xenericamente de norte a sur distinta da 
establecida para o recinto militar. O edificio aparece na súa 
cimentación construído con pedras irregulares de granito, 
reforzando os esquinais por medio de grandes perpiaños 
reaproveitados, posiblemente dalgunha das portas do cam-
pamento, a teor das súas características con rebaixes nos 
sobreleitos para a ancoraxe dos ferrei forfices e labra de al-
mofadado nunha das súas caras. Non conserva restos de pa-
vimentos nin de material arqueolóxico, a excepción dalgun-
ha concentración de anacos de tégulas, circunstancia que 
nos impide facer unha datación cronolóxica da ocupación 
deste edificio, en todo caso posterior á do abandono do re-
cinto militar. A un nivel inferior, detectamos a segunda fase 
de ocupación identificada coa presenza dunha vía romana 
amortizada polo nivel correspondente ao edificio rectangu-
lar. Presenta unhas dimensións entre os 1,5 e 1,6 metros de 
anchura; é dicir, uns 5 pés romanos, construída mediante 
unha camada de pedras irregulares de granito duns 15-20 

centímetros, asentadas sobre o terreo natural, trabadas por 
medio dunha camada de sábrego amarelo que formaba parte 
da súa capa de rodadura e sobre a que se encontraron gran 
cantidade de techuelas de ferro. Esta vía, pola dirección que 
colle, parece comunicar o campamento militar a través da 
Porta Praetoria co manancial das augas termais na zona da 
mansión viaria.

En canto á escavación dos cadros realizados no interior 
do recinto militar n.º 77, n.º 78 e n.º 79, os resultados non 
acadaron as expectativas que formularamos para esta zona 
da retentura, na que a modo de hipótese situabamos o edi-
ficio do Praetorium, e na que se atopou unha gran zona ba-
leira de edificacións a modo de gran praza de armas. Xa nos 
ángulos máis surorientais destes cadros, comezan a apare-
cer restos de estruturas murarias, a maioría en cimentación, 
que pola distribución que mostran parecen corresponderse 
coa presenza de dependencias pertencentes a outro barra-
cón de tropas, en concreto ao seu Hemistrigium esquerdo. 
As estruturas consisten nunha serie de lenzos de muros e 
cimentacións que definen, con claridade, dous Contuber-
nia con estancias dúplices, a posterior de maiores dimen-
sións papilio e a anterior arma. Os restos de pavimentos 
descubertos aparecen pouco marcados na terra, polo que 
dá a impresión de que estas estancias estaban provistas de 
tarimados de madeira, a semellanza dos exhumados nas ha-
bitacións traseiras do edificio dos principia.

  CD 102A 2009/578-0

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CAMPAMENTO ROMANO DE AQUIS QUERQUENNIS. CAMPAÑA DE 2009. (BANDE, OURENSE) 

Vista xeral da área de intervención na zona da mansión viaria
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 CT 102A 2009/656 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DOS TRABALLOS DE 
LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO DO CONTORNO 

DO CONXUNTO DE GRAVADOS RUPESTRES DE 
FENTÁNS (COTOBADE, PONTEVEDRA) 

Ángel Concheiro Coello (Arquestudio, SL)

Fentáns é un enclave da parroquia de Santa María de 
Sacos, no concello pontevedrés de Cotobade, literalmente 
incrustado no termo de Campo Lameiro e separado do resto 
do territorio municipal polo río Lérez, que neste punto flúe 
fortemente encaixado. A súa situación, envorcado como 
un enorme socalco sobre o gran río pontevedrés, coincide 
cunha das maiores e máis senlleiras concentracións de es-

tacións de gravados rupestres de todo o noroeste ibérico. 
De feito, nos terreos pertencentes ao monte veciñal en man 
común, situados ás costas do casarío e das veigas cultivadas, 
atópanse máis de 20 de estacións, a gran maioría formada 
por varias rochas con gravados e algunha entre as máis so-
nadas de Galicia, entre elas a enigmática e coñecida Pedra 
das Ferraduras, a Laxe dos Cebros ou o Coto do Rapadoiro.

Nova estación atopada na prospección intensiva previa á limpeza
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A gran maioría dos petróglifos de Fentáns sitúanse no 
contorno de dúas áreas de relevo deprimido, tradicional-
mente empregadas para o pastoreo extensivo: a popular-
mente coñecida como O Pastizal e A Braña. As estacións 
dominan visualmente estes espazos cóncavos, pero tamén 
se sitúan a carón das portelas ou áreas naturais de paso que 
unen as cubetas ou que dan paso á beira do Lérez e ás zonas 
máis altas do monte.

Este conxunto senlleiro da arte rupestre prehistórica, 
coñecido dende a época de Sobrino Buhígas e outros pio-
neiros e estudado de xeito recorrente por investigadores 
de distintas épocas e escolas científicas, atópase nun cho-
cante estado de abandono que compromete a conservación 
dos restos arqueolóxicos. Isto puido verse con claridade no 
verán do ano 2006, cando a devastadora vaga de incendios 
que sufriu Galicia a comezos daquel agosto extremadamen-
te caloroso prendeu lume no monte veciñal e devastou o 
contorno onde se sitúan os petróglifos, a maioría localiza-
dos no interior dunha masa forestal de repoboación e alta 
densidade, o que afectou gravemente a algún deles, como é 
o caso do Coto do Rapadoiro, unha estación pequena, pero 
de valor excepcional, que nunca tivo a sorte que merece.

Para tratar de corrixir, na medida do posible, o lamen-
table estado de conservación deste descomunal rexistro 

arqueolóxico, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
promoveu unha actuación de limpeza e acondicionamento 
daquelas estacións máis transcendentes, mellorando, ade-
mais, as súas condicións de visita e contemplación e sentan-
do as bases para a súa posta en valor. Actuouse, xa que logo, 
en tres zonas, previamente seleccionadas de acordo co Ser-
vizo de Arqueoloxía: a Pedra das Ferraduras, a grande área 
que integra a Laxe dos Cebros, a Pedra da Galla e o Outeiro 
da Casa da Vella, e a Portela das Rozas Vellas. As tres zonas 
sitúanse no bordo do Pasteiro e son accesibles pola mesma 
pista forestal.

Os traballos comprenderon a limpeza e a eliminación 
da biomasa, así como dos restos dunha sinaléctica indicativa 
instalada a comezos da década dos 90 e xa absolutamente 
deteriorada. Os traballos fixéronse de xeito manual e con 
control arqueolóxico, a cargo do que subscribe. A actua-
ción foi puramente preventiva e comprendeu: prospección 
arqueolóxica intensiva previa das áreas de actuación, que 
obtivo resultados positivos ao localizar unha nova estación 
nas inmediacións da Laxe dos Cebros (dende agora, Laxe 
dos Cebros 2), composta por un círculo con cazoleta cen-
tral e raio en prolongación exterior; balizado das estacións 
antes do comezo dos traballos; supervisión arqueolóxica 
dos traballos; rexistro e documentación da actuación.

  CT 102A 2009/656-0
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A Pedra das Ferraduras durante os traballos de limpeza
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E CONSOLIDACIÓN 
DA ERMIDA DE SAN GUILLERME  
(FISTERRA, A CORUÑA) 2.ª FASE

Lorena Vidal Caeiro (ZETA ARQUEOLOXIA, SL)

Esta actuación xurdiu como iniciativa da Consellería 
de Cultura e Turismo, da Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural da Xunta de Galicia, para completar os traballos 
iniciados nas anteriores campañas de intervención arqueo-
lóxica na ermida de San Guillerme, nos anos 2007 e 2008. 
Nesta ocasión, a adxudicación da obra realizouse mediante 
contratación polo procedemento aberto con pluralidade de 
criterios e o obxecto foi valorar o xacemento arqueolóxico 
e avanzar no coñecemento deste, así como poñer en marcha 
un plan de rehabilitación e posta en valor do conxunto. Polo 
tanto, a actuación consistiu no seguinte: 

 » Limpeza da vexetación existente, co fin de delimitar os 
límites máis exteriores do xacemento, traballos xa ini-
ciados na campañas de 2007 e 2008. En total, limpou-
se unha superficie aproximada de 2.057,59 m2. 

 » Levantamento topográfico e taquimétrico das estrutu-
ras da ermida e anexos, ademais do contorno inmediato 
a ela. 

 » Escavación arqueolóxica en área de aproximadamente 
400 m2 distribuídos no contorno das zonas escavadas 
nas anteriores campañas, así como noutras zonas de 

especial interese para comprobar a existencia de estru-
turas relacionadas coas xa exhumadas. A elección da 
superficie para escavar veu ditaminada polos resultados 
acadados nas campañas previas.

 » Traballos de restauración e consolidación das estrutu-
ras murarias existentes, así como das novas que foron 
aparecendo durante o desenvolvemento dos traballos 
nesta fase. 

 » Realización dunha fotografía aérea do xacemento em-
pregando un Zeppelín cativo de 5 metros e cámara 
réflex dixital con diferentes obxectivos (18-36 mm, 
22-44 mm, 28-108 mm, 36-360 mm e 13 mm ollo de 
peixe). 

 » Realización dun rexistro topográfico empregando unha 
Estación Total TopCon IS, deseñada para funcións de 
imaxe e escáner de longo alcance.

 » Sinalización do xacemento colocando sinais na estrada 
de indicación de acceso, monólito na entrada e un atril 
explicativo. 

Vista aérea do 
xacemento
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 » Instalación dun peche de madeira que baliza o xace-
mento polos lados oeste e sur, xusto no límite da esca-
vación. Está feito de rolos de madeira tratada, empre-
gando platinas de inox para a súa ensamblaxe.

En canto á ermida de San Guillerme, trátase dunha 
estrutura central de morfoloxía rectangular, que é a pro-
pia ermida, e a ambos os lados dous espazos en socalcos, 
norte e sur. Neste último, aparecen unha serie de estrutu-
ras murarias que pecharían este socalco sur polo leste (este 
muro é máis antigo que a propia ermida), polo sur e polo 
oeste, cunha estrutura de acceso ao conxunto litúrxico na 
súa parte máis superior, seguindo a pendente natural do te-
rreo, composta por seis banzos de granito de gran tamaño 
e un lousado que, con dirección sur-norte, daría acceso a 
un probable pórtico de entrada, delimitado polo muro sur 
da ermida.

Todos os traballos realizados nesta terceira campaña 
de intervención arqueolóxica permitiron o coñecemento 
de novas estruturas murarias que amplían o recinto, o que 
deu como resultado a existencia dun complexo moito máis 
amplo e cun abano cronolóxico maior. Ademais, confírma-
se dalgún xeito que o conxunto de San Guillerme pasou por 
diferentes fases construtivas. 

Debido á propia configuración da zona, resulta máis 
sinxelo realizar un resumo dos resultados acadados no xa-
cemento por zonas. Deste xeito, atenderemos á zona sur, 
no que se localiza a estancia sur do conxunto e que contou 
con varias etapas de ocupación, sendo a derradeira delas a 
que se corresponde coa última etapa de vida útil da ermida; 
zona leste, correspondente co primeiro socalco cara ao mar 
do recinto litúrxico; e finalmente a zona de entrada ao xace-

mento, onde se realizou unha sondaxe para documentar o 
gran muro de peche de todo o recinto. Ademais, realizáron-
se dúas sondaxes no interior da ermida. 

ESTANCIA SUR. Nesta zona centráronse boa parte 
dos traballos. Trátase dunha estancia anexa á ermida locali-
zada polo seu lado sur. Esta estancia, en principio, está de-
limitada por tres muros (leste, oeste e sur), presentando no 
lado norte un espazo que semella responder a un pórtico de 
acceso ao interior da ermida. En concreto, a funcionalidade 
que se apuntou ao finalizar a anterior campaña de escava-
ción á estancia sur era a dun adro relacionado co pórtico 
citado. 

Nesta campaña identificáronse varias fases de ocupa-
ción arredor da ermida de San Guillerme e directamente 
relacionadas co espazo cultual. 

Precisamente, a fase máis moderna de ocupación 
(tamén de época medieval) correspóndese cun espazo de 
acceso lousado á ermida; un espazo a modo de pórtico pavi-
mentado, delimitado polo norte por un muro coa entrada ao 
interior da ermida; e finalmente un adro. 

Baixo a unidade que enche o adro existen diferentes 
niveis de destrución da fase anterior que non foron total-
mente retirados polos construtores do pórtico e do adro. 
Finalmente, localízase a primeira fase construtiva do espa-
zo, representado pola lareira de tella e argamasa refractaria, 
así como por un nivel de ocupación arredor desta estru-
tura. Ademais, cara ao norte da estancia sur localizáronse 
outra serie de estruturas e niveis (de entre as que hai que 
destacar unha estrutura circular de pedras) dos que polo 
de agora nada se sabe ata que non se interveña de novo no  
xacemento. 

  CT 102A 2009/668-0
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Vista xeral estancia Sur
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ZONA LESTE. Nesta zona trazouse unha área de in-
tervención de 33 m2, na que se documentou unha gran 
derruba xa identificada na campaña de 2008. As unidades 
localizadas nesta área trátanse sobre todo de depósitos de 
terra relacionados con esta derruba, que despois de ser re-
xistrado foi debidamente tapado e conservado para poste-
riores intervencións máis exhaustivas.

ZONA DE ENTRADA. Planeouse unha sondaxe que, 
aínda que en proxecto abarcaría a superficie de todo o sec-
tor, finalmente se reduciu a 36 m2. 

Nesta sondaxe, o máis relevante foi a aparición en plan-
ta dun muro e a súa derruba cara ao leste. Ademais, com-
probouse con esta sondaxe que todo o xacemento semella 
estar pechado por un gran muro de cachotería moi ruda co-
locada a óso entre os afloramentos graníticos naturais. 

INTERIOR DA ERMIDA. A superficie total escava-
da no interior da ermida foi de 10 m2. Leváronse a cabo 
dúas sondaxes para documentar todos os niveis de ocupa-
ción desta e achegarnos a un posible chan de ocupación. A 
sondaxe 1 realizouse na esquina NE e constatáronse dous 
niveis de recheo con restos de malacofauna, tella, cerámi-
ca de cociña e moedas, unha delas un óbolo de Afonso X 
(1252-1284), unha das moedas de cronoloxía máis antiga 
de todo o conxunto. A sondaxe 2, de 1x1 metros, situou-
se na esquina NW da ermida. Unha vez se retirou o nivel 
superficial contemporáneo, localizouse o que semellaba ser 

arxila amazocada e que se estende en área pola sondaxe cara 
ao oeste desta. Este nivel, sumamente endurecido, identi-
fícase cun pavimento de xabre e arxila queimados que nal-
gunhas zonas está perdido, amosando a preparación deste, 
consistente nun nivel moi compactado de cinzas. Á vista 
dos resultados, decidiuse ampliar a sondaxe ata a sondaxe 
1, unindo por tanto a esquina NO da ermida coa NL des-
ta. A estratigrafía segue a ser a mesma e localizouse baixo 
o nivel de ocupación contemporáneo o pavimento medieval 
en bastante mal estado de conservación, en zonas moi alte-
radas polas diferentes remodelacións que sufriu a ermida.

Para concluír, e atendendo aos datos estratigráficos re-
xistrados, propoñemos para o conxunto da ermida tres fases 
cronolóxicas e de ocupación e faise preciso rematar a esca-
vación do interior da ermida e das estancias anexas, para así 
esclarecer a cimentación dos muros do recinto relixioso. A 
primeira fase corresponderíase cun recinto habitacional, a 
segunda co edificio relixioso reaproveitando o recinto an-
terior, e a terceira co acondicionamento do espazo cultual 
que tería continuidade ata a época da destrución e abando-
no da ermida, arredor do século XVII.

CT 102A 2009/668-0  
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 CT 102A 2009/720-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE POSTA 
EN VALOR DO TÚNEL ROMANO DE PENAFURADA.
PARADASECA. QUIROGA. LUGO
Iván A. Álvarez Merayo

O traballo que estamos a presentar, promovido polo 
Excmo. Concello de Quiroga, estaba orientado a pór en 
valor un camiño tradicional coñecido como Camiño de 
Ferradal ou da Caleira. Na proposta de recuperación deste 
camiño incluíase facilitar a visita a un xacemento arqueo-
lóxico catalogado, o denominado Túnel de Penafurada, 
ben recollido no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos 
de Galicia co código GA27050052,. Ante esta situación, 
o promotor presentou o preceptivo proxecto de control 
arqueolóxico, autorizado a finais de 2009 e materializado 
entre os días 14 e 21 de setembro de 2010.

O percorrido deste camiño está inmerso na espectacu-
lar paisaxe de fortes pendentes características do val do río 
Soldón dende o seu nacemento, na serra do Courel, ata a 
súa desembocadura no val do río Sil. Xunto ao agradable 
do seu contorno natural outros factores, de natureza antró-
pica, converten a ruta nun paseo de interese etnográfico e 
arqueolóxico.

A pouco que un percorra este camiño, percibe que se 
atopa ante algo máis ca unha vía de comunicación abando-
nada, estamos ante un claro exemplo de adaptación ao me-
dio, ante un elemento etnográfico en si. Colgado nun terreo 
de fortísima pendente, a caixa desta rede viaria foi picada 

directamente na lousa natural, mentres que cara á caída do 
val, nas numerosas ocasións en que a morfoloxía do terreo 
ou a cota o esixían, asentárono sobre un muro de laxes de 
lousa horizontais (laxes sacadas da construción da caixa do 
propio camiño), destinadas a soportar o entullo que nestes 
tramos formaría a súa capa de rodadura. Será esta capa de 
rodadura, en concreto a constituída pola nivelación da ro-
cha natural, a que nos vai indicar que nos atopamos ante 
algo máis ca un magnífico exemplo de camiño tradicional. 

As rodadas dos carros de bois do pais son comúns na 
meirande parte dos camiños tradicionais asentados sobre 
o substrato rochoso, e como proba dun continuado uso no 
tempo aparecen tamén neste. Porén, cunha observación 
máis polo miúdo repararase nun detalle que xa non é tan 
usual. En gran número de tramos, podemos apreciar ata tres 
rodadas superpostas, coa particularidade de que só unha, a 
actual, conserva a marca das dúas rodas do carro. Das dúas 
rodadas restantes, situadas a unha cota máis elevada, con-
sérvase unicamente a marca da roda do interior do camiño. 
Se este detalle estivese constatado en tramos puntuais de 
pequena lonxitude e cunha diferenza de cota mínima, po-
deriamos relacionalo con reparacións do camiño, pero a 
realidade non é así. Estas rodadas superpostas aparecen en 
numerosos tramos, cunha notable lonxitude e, o que é máis 
significativo, cunha diferenza de cota entre a rodada actual 
e a máis antiga que supera os 2 m nalgún tramo. 

Con estes datos, parece evidente que o camiño orixinal 
transcorría cunha rasante moito máis horizontal que a ac-
tual. A rodada que falta estanos a indicar que practicamente 
todo o percorrido do primitivo camiño iría sobre entullo 
soportado por un muro de laxes de lousa de características 
semellantes, senón idénticas, ao actual, pero claro está cun-
ha altura moi superior en segundo que tramos. 

Este sistema de capa de rodadura sobre entullo e cun-
ha horizontalidade da traza máis acusada correspóndese a 
unha concepción do camiño máis lóxica e elaborada. Os 
desgastes propios que sofre o camiño por mor do uso, tipo 
rodadas, son facilmente reparables sobre un recheo, basta 
con botar máis entullo e o camiño practicamente ao instan-
te recupera a súa morfoloxía e funcionalidade orixinal; pola 

Vista do acceso ao Túnel de Penafurada
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contra, se botásemos terra ou entullo dentro das rodadas es-
cavadas na pena, non tardarían en volver aparecer. Por ou-
tra banda, a maior horizontalidade do camiño evita rápidos 
desgastes da súa capa de rodadura provocados por axentes 
erosivos ou os propios carros e, por descontado, fan o cami-
ño de ascenso menos sacrificado. A isto temos que engadir 
que sobre mollado a conxunción pendente pronunciada e 
base de lousa é altamente esvaradía.

Con estes datos, consideramos que as evidencias das 
distintas trazas ao longo dos anos indican unha desigual 
conceptualización á hora de concibir o camiño, que forzo-
samente ten que responder a necesidades e intereses dife-
rentes e con toda probabilidade moi separados no tempo. 

Complementando o dito ata o de agora, hai que dicir 
que a Ferrería de Rugando, á que o camiño de Ferradal daba 

servizo, ten a súa orixe arredor de 1701, período no que 
perfectamente puido estar en uso a traza do camiño actual, 
pero non temos que esquecer que este espazo do val do río 
Soldón soportou unha intensa actividade mineira en época 
romana, da que hoxe aínda podemos distinguir as diferen-
tes cortas de explotación aurífera e as infraestruturas hi-
dráulicas que lle darían servizo. Isto encaixaría cos camiños 
concibidos sobre distintos niveis de recheos para afastalos 
do substrato.

Diciamos no primeiro dos parágrafos que a proposta de 
recuperación deste camiño recollía o facilitar a visita a un 
xacemento arqueolóxico denominado Túnel de Penafura-
da. Este elemento é o punto máis salientable dunha canle 
construída para levar auga a varias explotacións auríferas 
romanas. O seu comezo está poucos metros máis abaixo da 

Detalle da canle ao pé do río Soldón
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desembocadura do regato Barreiros no río Soldón, apre-
ciándose nesta zona os rebaixes feitos na rocha para colocar 
as estruturas de madeira que axudarían a desviar a auga do 
río cara á condución. A seguir, atopamos as penas, xa moi 
por riba da ribeira do Soldón, continuos rebaixes e muros/
socalcos para soportar o percorrido desta canle. Esta canle 
tería unha lonxitude de máis de 8 km, uns 80 cm de longo e 
unha fondura media de 5-10 cm.

O túnel denominado Penafurada foi deseñado polos 
enxeñeiros romanos para atravesar un esporón de xisto e 
evitar, así, rodealo. Este túnel, duns 15 m de longo, iniciou-
se dende os dous lados do esporón á vez, xa que, como se 
pode comprobar no seu interior, o encontro entre ambas as 
dúas beiras da furada saíu desviado e tiveron que rectificar. 

Para facilitar o acceso a este xacemento, desenvolvé-
ronse fundamentalmente dúas tarefas: por unha banda, 

a limpeza manual duns 400 m2 de superficie a monte, no 
que se usaron dende motoserras ata fouciños, e deixaron 
a zona completamente limpa e cunha ampla visibilidade e, 
por outra, a delimitación e adaptación dun sendeiro lixei-
ramente escavado no chan, ao que para facilitar o paso en 
zonas de máxima pendente dotaron de chanzos de madeira 
e, nas zonas de fortes caídas cara ao río Soldón, limitaron 
mediante varandas do mesmo material. En ningún dos casos 
apreciamos afección patrimonial ningunha. 

Como conclusión, hai que dicir que acadamos unha 
nova zona de coñecemento arqueolóxico, apta para un gran 
número de visitantes, na que podemos observar dende frag-
mentos colgados do que foi unha canle de auga para o bene-
ficio de varias explotacións mineiras, un túnel coa mesma 
función ou, na beira oposta ao río Soldón, dúas explota-
cións auríferas de fácil interpretación.

  CT 102A 2009/720-0
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Detalle das tres rodadas do camiño de Ferradal
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DA LIMPEZA E POSTA 
EN VALOR DE TRES CASTROS NO CONCELLO DA 

MEZQUITA: O CABEZO, O CARBALLAREGO E O 
CASTELO PEQUENO (A MEZQUITA-OURENSE)

Nieves Amado Rolán

Por iniciativa do Concello da Mezquita, co obxecto de 
dar a coñecer, recuperar e poñer en valor os tres castros 
máis monumentais do concello, O Castelo de Santigoso, 
O Carballarego da Mezquita e O Cabezo de Chaguazoso, 
creouse unha ruta arqueolóxica con sinalización en estra-
das, limpeza e sinalización de accesos, paneis interpreta-
tivos situados preto dos xacementos e a publicación dun 
folleto-guía e un tríptico de carácter divulgativo.

A actuación arqueolóxica baseouse na realización dun 
control da limpeza dos camiños de acceso e na colocación 
de paneis e sinalizacións, nunha prospección superficial dos 
tres asentamentos, no asesoramento patrimonial ao concello, 

na elaboración dos contidos de 5 paneis interpretativos e 
na elaboración dun tríptico e dun folleto divulgativo sobre 
estes. Os tres castros están catalogados e forman parte do 
Inventario Arqueolóxico da Xunta de Galicia dende 1991. 

A metodoloxía empregada consistiu, por un lado, na 
propia dun control arqueolóxico, co seguimento a pé de 
obra da limpeza de matogueira e de calquera movemento de 
terras e no asesoramento patrimonial ao concello do dese-
ño e colocación de paneis e sinalizacións de ruta; por outro 
lado, fíxose un traballo amplo de investigación, baseada na 
revisión dos coñecementos actuais sobre a cultura castrexa, 
na prospección superficial dos tres castros e na investiga-
ción e interpretación de planimetría antiga e moderna e da 
fotografía aérea de varios anos. O conxunto destas técnicas 
levounos a crear novos planos dos castros, a revisar e a com-
pletar a súa morfoloxía e a interpretar os seus parámetros 
habitacionais, funcionais, físicos e económicos. 

Os resultados do traballo de investigación, que se 
converteu na principal tarefa da actuación, quedaron re-
flectidos nos paneis interpretativos, tríptico e folleto divul-
gativo, resultados que permiten unha nova interpretación 
sorprendente e un coñecemento máis amplo dos castros 
da Mezquita, que repercute de forma positiva sobre o nivel 
socioeconómico e turístico do concello, con boa acollida e 
moitas expectativas da poboación lindeira aos castros, e que 
abre novas liñas para a investigación científica da cultura  
castrexa.

RESUMO DO FOLLETO DIVULGATIVO

Cando abordamos este traballo, levabamos unha serie 
de prexuízos respecto dos castros que podiamos atopar, 
produto da falla total de investigación arqueolóxica sobre a 
zona e do que se pode concluír da propia bibliografía actual 
sobre a Idade do Ferro e a cultura castrexa galega. Os lími-
tes xeográficos da cultura dos castros admitidos por algúns 
investigadores non pasan pola Mezquita, quedan antes, nas 
divisorias entre as serras de Queixa e San Mamede e na di-
visoria de augas entre os ríos Támega e Tuela. A Mezqui-Panel interpretativo do castro O Castelo Pequeno
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ta sería unha zona de influencia, un hinterland, unha zona 
marxinal. Para outros investigadores, o límite chegaría ata 
o río Tuela e é fonte de discusión a comarca de Sanabria. 

Ademais, neste concello periférico xúntanse, á inde-
finición dos límites, de menor importancia, os parámetros 
de ser unha zona de alta montaña enmarcado nas serras 
orientais galegas, cunha altitude media de 890 m.s.n.m. e 
moita superficie do termo con altitudes por riba dos 1.000 
m, condicións que a priori supoñen ou un baleiro total de 
castros, ou ben castros cunha altitude que non supera os 
1.000 m, ou ben castros que non superan unha hectárea de 
superficie.

Pois ben, ningún destes parámetros se cumpren no con-
cello da Mezquita: nunha área relativamente pequena exis-
ten oito castros, todos están situados por riba dos 1.000 m 
e ningún baixa dunha hectárea de superficie transformada 

e atopámonos, ademais, con tres castros moi complexos en 
canto a planta e defensas, e cunha superficie fóra de lugar 
para a alta montaña: un castro de case 3 ha, outro de máis 
de 5 ha e outro de case 10 ha, que son os tres que se queren 
valorizar.

A penichaira da Mezquita posúe moi bos recursos agro-
pecuarios e mineiros para os habitantes castrexos. Sobre 
todo, é moi rica en pastos para gando vacún (principal acti-
vidade económica actual), pero ten tamén pequenos e férti-
les vales para cultivo de hortalizas e leguminosas, abundan-
cia de auga en pequenos ríos, regatos e mananciais, moito 
arboredo autóctono coma o carballo, boas terras lixeiras 
para o cultivo do cereal, moita caza maior e menor, moito 
monte baixo para estrume e pasto e abundancia de xace-
mentos estamníferos.

Fotointerpretación da planta e 
medidas do castro O Castelo Pequeno
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Polo tanto, podemos deducir que os castros non foxen 
da altitude, senón que se adaptan a ela se os recursos dispo-
ñibles son abundantes.

A segunda cuestión é o porqué da alta densidade de 
castros en pouco espazo e o gran tamaño de varios deles, 
o que implica unha alta densidade de poboación para unha 
zona periférica de alta montaña. Dende logo, non se debe 
só aos recursos agro-gandeiros, senón que serían activi-
dades económicas e/ou estratéxicas doutra índole as que 
concentrarían tanta poboación, como a explotación mineira 
do estaño, o control do paso deste e doutros minerais que 
virían sobre todo do oeste en dirección á meseta, polas vías 
naturais de tránsito da zona, e a propia organización xerár-
quica e sociopolítica do territorio.

A Mezquita, como espazo fronteirizo, sempre foi unha 
zona de tránsito comercial, de contacto e de mutua influen-
cia entre culturas. Na antigüidade, estaba no límite entre os 
pobos galaicos e os astures, na Idade Media era límite entre 
Galicia e Castela, e Galicia e Tras-os-Montes en Portugal, 
situación que se prolonga ata a actualidade.

Non dubidamos de que os seus castros deben amosar 
esta riqueza cultural. Son moitas as preguntas interesantes 
que a investigación se pode formular e que de momento non 
teñen resposta, como o monumental e impoñente castelo 
de Santigoso, situado a 1.254 m de altitude nunha paraxe 
agreste e cunha superficie de case 10 ha, que constitúe 
unha incógnita de grande atractivo científico e un impor-
tantísimo recurso cultural para o concello da Mezquita.

Plano de distribución dos castros do concello da Mezquita
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OS CASTROS

A distribución dos oito castros segue as liñas de relevo 
das serras orientais do concello nun eixe lonxitudinal N-S, 
que se sitúa nos rebordos occidentais destas serras, preto 
de vales e penichairas, onde controlaban mellor o territorio 
de explotación económica que lles daba sustento.

Non todos os castros son iguais en localización, super-
ficie, defensas e formas económicas de subsistencia; porén, 
non todos foron construídos no mesmo período histórico. 
Seis dos oito castros pódense considerar castros baixos ou 
de val. Son poboados situados en outeiros ou “cabezos” no 
medio de vales ou preto deles, teñen unha superficie me-
nor, defensas pouco monumentais, menor altitude e maior 
proximidade aos ríos, terras fértiles e pastos. Polas súas 
características de emprazamento, superficie e morfoloxía, 
son castros da II Idade do Ferro, entre os séculos IV a. C. e  
o I d. C. 

O Castelo de Santigoso, o máis alto do concello e posi-
blemente un dos máis altos de Galicia, con cerca de 10 ha 
de superficie, un gran control visual sobre a comarca e un 
complexo e monumental sistema defensivo de terrapléns, 
murallas pétreas, foxos, parapetos e pedras fincadas, ade-
mais de ser un dos castros máis grandes de Galicia, compa-
rable a San Cibrán de Lás, debeu exercer un papel central 
de xerarquización do territorio e dos demais castros (oppi-
da). En principio, parece un castro da terceira fase da cultu-
ra castrexa, séculos II a. C.-I d. C.

O Carballarego localízase nun esporón suroccidental 
da serra da Azoreira, a 1.007 m, o de menor altitude de to-
dos os da Mezquita. 

Probablemente sexa da fase final da cultura castrexa, 
século II a. C.- I d. C., e/ou da fase galaicorromana, séculos 
I-IV d. C. A súa fundación pode ser anterior, pois aparente-
mente ten varias fases ocupacionais.

O conxunto do poboado, de 2,5 ha, ten unha planta 
ovalada co eixe maior en sentido noroeste-sueste. Conta 
con tres recintos chairos en bazos en altura e aterraplena-
dos, cada un deles con muralla perimetral de pedra, aínda 
que esta non é visible en todo o conxunto. O sistema de-
fensivo complétase cun sistema de foxo-parapeto-foxo que 
rodea todo o poboado.

O Cabezo de Chaguazoso, con máis de 5 ha, un gran 
control visual a longa distancia e un complexo sistema de-
fensivo de foxos e parapetos, posiblemente tivo una funcio-
nalidade distinta á dos castros baixos, estaría máis relacio-
nado coas actividades extractivas do estaño e co control das 
vías mineiras da zona; non sería, porén, un castro anterior á 
dominación romana.

CONTROL ARQUEOLÓXICO DA LIMPEZA E POSTA EN VALOR DE TRES CASTROS NO CONCELLO DA MEZQUITA: O CABEZO,  
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CONSOLIDACIÓN E RESTAURACIÓN 
ARQUEOLÓXICA DO CASTRO DE CASTROMAIOR, 

PORTOMARÍN, LUGO, CAMPAÑA 2009
Luis Francisco López González

A intervención no Castro de Castromaior comeza no 
ano 2006 e, dende este ano, vénse realizando a investiga-
ción a partir da metodoloxía arqueolóxica e da consolida-
ción dos restos descubertos, para garantir a súa conser-
vación e permitir a visita de público. A posta en valor do 
xacemento castrexo de Castromaior (Portomarín Lugo), no 

Camiño de Santiago, foi promovido pola Xunta de Galicia1, 
en coordinación cos Servizos de Arqueoloxía da Conselle-
ría de Cultura e Deportes.

O xacemento arqueolóxico de Castromaior presenta 
numerosas e óptimas condicións para o desenvolvemento 
dun programa de intervención neste sentido, xa que por si 
mesmo é un recurso cultural e turístico de primeira orde. 
Neste caso, a súa integración nun tramo do Camiño de San-
tiago coa afluencia de público e a infraestrutura que posúe 
na actualidade, reforza o seu carácter excepcional para a súa 
difusión.

No interior do recinto central, concéntranse os edifi-
cios mellor conservados por mor da súa mellor construción 
se temos en conta os resultados das sondaxes exteriores, 
onde as estruturas están feitas en boa parte con materiais 
perecedoiros. Contamos neste sector, polo tanto, con moi 
boas posibilidades de cara á recuperación das estruturas de 
cara ao proxecto de posta en valor e adecuación dos restos.

A boa conservación en xeral das estruturas fai que cun 
mínimo de actuación de restitución consigamos uns resul-
tados espectaculares, pois a potencia conservada dos restos 
é monumental.

A restitución é, sen dúbida, necesaria xa que lle dá unha 
maior resistencia ao conxunto e dota o xacemento dunha 
gran cohesión fronte ao visitante. Metodoloxicamente, é 
unha tarefa fácil se se integra no marco das actuacións ar-
queolóxicas; é dicir, feita ao mesmo tempo ou inmediata-
mente ao remate da escavación, o que orixina un aforro de 
tempo e custo.

Unha vez documentadas con detalle estas estruturas e 
construcións do poboado (incluíndo debuxos, fotografías 
etc.), procedeuse á súa consolidación para preservalas da 
acción de axentes que poidan deterioralas, para o que se 
coroaron os muros cunhas fiadas segundo o requirían os 
restos e seguiuse un criterio rigoroso coa reconstrución fiel 
ao orixinal.

1 Financiados pola Consellería de Innovación e  
Industria.

Vista xeral do acceso ao recinto cara ao interior unha 
vez restaurado

Traballos de anastilose para a recuperación dun muro 
dunha das vivendas
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A consolidación dos elementos arquitectónicos, muros 
e estruturas de delimitación realizáronse a través de fiadas, 
co fin de protexer as orixinais do contacto exterior para 
que, deste xeito, sufra a posible deterioración a nova fia-
da. Seguindo criterios de restauración, utilizáronse como 
elemento diferenciador pequenas lousas negras serradas, 
non dispostas como liña continua, senón alternadas coa 
propia restauración. As argamasas utilizadas para o enga-
dido dos muros tiveron un tratamento que se asemella ao 
orixinal, gañando certa resistencia, para o que se utilizaron 
morteiros aglutinados e tratados con consolidantes.

Os traballos executados no ano 2009 centráronse prin-
cipalmente en tres elementos: as vivendas da croa, os lenzos 
exteriores da muralla e a entrada ao recinto principal :

1. A ampliación da escavación do 2009 realizouse cara 
á beira sur e leste do sector documentado, co fin de 
ter unha maior superficie escavada na que poidamos 
coñecer a estrutura xeral dun sector que integre un 
posible grupo de vivendas completo. Neste sector 
duns 200 m2 centráronse os traballos de consolida-
ción das vivendas e estruturas lindeiras e elementos 
internos do poboado.

2. Por outra banda, os traballos centráronse no trata-
mento dos restos pertencentes á porta e ao corredor 
de acceso cara ao interior da croa franqueado por 
dúas torres. Toda a zona da entrada necesitou dun-
ha valoración específica estrutura por estrutura cara 
á súa restauración, para evitar os empuxes laterais e 
mellorar o seu estado de conservación.

3. Un dos traballos que se realizou por primeira vez no 
xacemento foi o do tratamento dos paramentos da 
muralla exterior. Nesta campaña, abordáronse uns 
20 metros no lado oeste e sur da croa.

A consolidación foi realizada de modo inmediato á es-
cavación, baixo a coordinación co equipo de arqueoloxía, 
o que implicou a intervención nun gran número de para-
mentos algúns parcialmente escavados xa no ano 2008. 
Tratáronse varios metros lineais de paramentos e, dadas as 
características das construcións atopadas nesta campaña, 
tivemos que ter en conta diferentes tipos de cachotes utili-
zados. Nesta campaña, descubríronse novos edificios reali-
zados en época próxima ao cambio de era, feitos con laxas 
grandes e estreitas que configuran unhas estruturas cuns 
paramentos moi ben feitos, ben distintos dos que tiñamos 
escavados ata agora no xacemento de Castromaior.

A diferenza construtiva nestas estruturas foi respecta-
da pola restauración, de xeito que a reconstrución destes 
edificios permitise a vista de dúas realidades do poboado, 
o mundo castrexo e as transformacións sufridas á fin desta 
cultura coa chegada do mundo romano. 

Neste sentido, a estratexia consistiu en aproveitar os 
materiais dos propios derrubes das estruturas para aumen-
tar os paramentos, xa que sería moi complicado conseguir a 
mesma pedra que usaron nas novas construcións. Durante 
a anterior e a presente campaña, fíxose provisión de pedra 
de distinto tamaño e forma co fin de realizar os engadidos 
necesarios co mesmo material de construción. Do mesmo 
xeito, separáronse os derrubes das diferentes dependencias 
ou vivendas, co fin de empregar na restauración os corres-
pondentes lenzos.

Un dos puntos máis problemáticos das construcións 
son as pegadas das xambas das portas, xa que perderon 
as súas estruturas de madeira, o que se traduce nunha 
maior alteración da estrutura. Na estancia E-36 i E-22,  
atopábanse moi perdidas e foi necesaria a súa reconstrución 
para manter os muros.

Un dos espazos máis deteriorados foi o do espazo E-37 
que tiña a maioría dos seus paramentos totalmente venci-

dos, polo que foi necesario realizar un proceso de anastilo-
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Vista xeral e detalle da zona restaurada ao interior do 
recinto central de Castromaior
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se e recuperación dos muros, especialmente o muro oeste. 
Ao norte, o espazo E-23 tiña tamén os seus paramentos moi 
alterados polos derrubes, incluso o fogar, que sostiña ape-
nas o muro traseiro que daba á rúa C2.

Realizouse un engadido mínimo nas reconstrucións 
dunha ou varias fiadas de protección nos muros para garan-
tir o futuro da intervención. En ningún caso se aumentou 
por encima da cota de colmatación do xacemento.

Coma dixemos, nalgúns casos foi necesario realizar 
algún proceso de anastilose. Os muros susceptibles de tal 
tratamento foron desmontados a dobre cara na mesma po-
sición construtiva, co fin de lles devolver o seu orixinal as-
pecto, á vez que se recupera a súa estabilidade perdida. Esta 
operación foi necesaria nesta campaña en varios paramen-
tos que se atopaban moi vencidos, coma no caso do muro 
oeste da construción E-37, no muro sur da E-26 e no muro 
leste da E-22, así coma ao oeste da E-19.

Temos que destacar nesta campaña a recuperación do 
acceso á croa do castro que permitiría a entrada ao recin-
to e a visita pola porta orixinal, creando a conciencia de 
penetrar no espazo habitado principal do poboado. Estes 
restos arqueolóxicos, ademais da súa importancia para a 
investigación xeral do mundo e da cultura castrexa en Gali-
cia e en todo o noroeste, permiten mostrar un conxunto de 
estruturas, tanto as vivendas e os modos de vida castrexos 
como as construcións dos poboados e as defensas destas 
comunidades.

Os traballos centráronse na parte máis externa do ac-
ceso onde se localiza o primeiro portón de acceso no que 
se acometeron traballos, do mesmo xeito que para o resto 

das estruturas do castro, e aumentáronse varias fiadas ata 
recuperar a cota de ripio interior conservado seguindo o 
mesmo criterio, separando o engadido do orixinal con lousa 
serrada separado cada 40 cm. Construirase en seco (terra e 
cascallo ao interior), co que a reversibilidade é posible.

No sector do corpo de garda sur, máis concretamente 
no muro de peche interior que se atopaba parcialmente caí-
do, procedeuse á súa restitución. Tamén se reforzaron a to-
talidade dos lenzos e procedeuse ao recheo ou á restitución 
do interior das torres e da muralla a ambos os dous lados da 
entrada.

Convén sinalar o estado do muro sur do corpo de garda 
antes mencionado que non foi tratado, posto que presen-
ta un serio arqueo que fai que requira un tratamento máis 
complexo e puntual. Necesita a ampliación da zona de es-
cavación e posteriormente un desmonte puntual e reposi-
ción por un proceso de anastilose, tendo en conta que neste 
punto as pedras sufriron un incendio e hoxe en día atópanse 
moi disgregadas e alteradas na súa composición.

No que á restauración de materiais propiamente se refi-
re, ocupámonos preferentemente da súa preservación. Isto 
é, a estabilización de todo tipo de material.

Respecto da restauración, e en relación coa metodo-
loxía de traballo, tense en conta na restauración das estru-
turas que o dito labor sexa sempre reversible, polo que os 
materiais utilizados necesariamente cumpren dous requisi-
tos, por unha banda a posibilidade de refacerse en calque-
ra momento posterior e, por outra, a súa durabilidade no 
tempo, o que garante unha perdurabilidade adecuada da 
consolidación de cara á súa posta en valor para o público.
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PROXECTO DE CONTROL E SEGUIMENTO 
ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
LOCAIS PARA SALAS DE EXPOSICIÓN NA PLANTA 
BAIXA DO MOSTEIRO DE SAMOS  
(SAMOS, LUGO)
Xosé Lois Ladra Fernández

A comunidade bieita de Samos proxecta nun futuro a 
curto prazo a posta en marcha dun conxunto de espazos 
expositivos de carácter museístico en varias dependencias 
da planta baixa do denominado Claustro Novo ou do Padre 
Feijoo. Co propósito de realizar as necesarias reformas de 
adecuación interior de locais e de habilitación dun novo 
acceso exterior independente das devanditas salas, a direc-
ción facultativa presentou unha proposta de actuación par-
cial sobre o cenobio samonense na que se formulaba a nece-
sidade de rebaixar sensiblemente as cotas do terreo nestes 

espazos. Consecuentemente, ante a grande importancia e 
valor patrimonial deste conxunto monumental, a Dirección 
Xeral do Patrimonio Cultural informou os promotores da 
necesidade de realizar un control arqueolóxico de todas as 
obras que implicasen remoción de terras. Por este motivo, a 
comunidade bieita do mosteiro de Samos púxose en contac-
to coa empresa Lúnula-Servizos Profesionais de Patrimonio 
Cultural e Arqueoloxía, para solicitar o noso apoio e con-
curso técnico.

Espazos afectados
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Unha vez establecidas as pertinentes garantías contrac-
tuais, presentouse ante a Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural o preceptivo proxecto de actuación, que foi logo 
aprobado, e autorizouse a súa execución. Os traballos de 
adecuación espacial leváronse a cabo ao longo de todo o 
ano 2009 e remataron no mes de decembro. A metodoloxía 
de traballo proposta para este tipo de actuación consistía 
principalmente na presenza permanente dun arqueólogo 
durante os labores de remoción de terras, inspeccionando 
ocularmente o correcto desenvolvemento destes, ao tempo 
que se faría o correspondente rexistro das estruturas e dos 
materiais de interese patrimonial que eventualmente se poi-
dan descubrir. A cota de obra proposta pola dirección facul-
tativa acadaba os -0,45 m nas salas interiores e uns valores 
variables no espazo exterior, aínda que non excederían un 
máximo de -0,70 m no acceso ao Claustro Novo, pola deno-
minada Porta dos Carros.

Os labores de remoción de terras leváronse a cabo de 
xeito integramente manual nos espazos interiores e de ma-
neira individualizada para cada sala, o que garante o correcto 
seguimento destes. A relevancia arqueolóxica das numero-
sas estruturas que foron sucesivamente postas a descuberto 
motivou a participación temporal dun técnico arqueólogo e 
dun topógrafo, co propósito de realizar o seu rexistro plani-
métrico completo a escala suficientemente pormenorizada 
(1:20). Asemade, a medida que progresaban os traballos de 
remoción de terras realizáronse informes periódicos das in-
cidencias arqueolóxicas que foron remitidos ás autoridades 
competentes en materia de patrimonio, co propósito de que 
estivesen informadas en todo momento. A gran cantidade 
de estruturas e restos arqueolóxicos de todas as depen-

dencias afectadas, o seu considerable valor patrimonial e o 
magnífico estado de conservación destes, así como a futura 
funcionalidade expositiva das salas, motivaron a preserva-
ción in situ de varios elementos, co propósito de seren in-
tegrados expositivamente na montaxe final destes espazos.

No ámbito patrimonial, cómpre destacar o feito de que 
esta actuación permitiu documentar a existencia dunha 
gran cantidade de estruturas e materiais que anteriormen-
te permanecían ocultos e que serán de grande axuda para 
apoiar con evidencias físicas incontornables a historia dos 
diversos episodios construtivos constatados en boa parte da 
superficie que ocupa actualmente o Claustro Novo da Real 
Abadía de Samos e o seu acceso pola fachada oriental. 

As secuencias deposicionais identificadas nos espazos 
interiores resumíanse basicamente na presenza de pisos 
modernos de cemento superpostos a potentes niveis de 
recheo que ocultaban totalmente as numerosas estruturas 
documentadas no subsolo da cada estancia. A adscrición 
cronolóxica dos restos construtivos abrangue un amplo 
abano cronolóxico, provisoriamente balizado entre os sécu-
los XVI-XVII e XX. Algunhas das estruturas identificadas 
mesmo recúan no tempo a momentos anteriores á erección 
do Claustro, convencionalmente datada entre os finais da 
décimo sétima centuria e os mediados do século seguinte. 
Asemade, a gran variedade tipolóxica e funcional destas es-
truturas contemplou a identificación de numerosos alicer-
zados e cimentacións, varios muros divisorios antigos, pavi-
mentos de pedra e de baldosín cerámico, un pozo de planta 
cadrangular, unha espectacular canle soterrada que atrave-
sa varias salas, os restos da cabeceira dun forno de pan etc. 
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Por outra banda, a remoción de terras no espazo ex-
terior afectou a unha ampla faixa de terreo comprendida 
entre o recanto sudoriental do Claustro Novo e a porta de 
acceso ao actual albergue de peregrinos. Neste sector da 
intervención, documentouse unha complexa secuencia de-
posicional que incluía, baixo o nivel de circulación anterior 
ás obras, unha potente camada de recheo. Baixo ela, identi-
ficáronse diversas infraestruturas de saneamento e un des-
tacado pavimento de coios a xeito de arruamento disposto 
en paralelo á fachada exterior do mosteiro, cun lanzo que 
excedía os vinte metros de lonxitude e os catro de anchura, 
nun case perfecto estado de conservación. Pola súa coinci-
dencia topolóxica co trazado actual do Camiño Xacobeo, 
podería relacionarse eventualmente cun antigo episodio 
construtivo da vía de peregrinación francíxena.

No capítulo correspondente aos restos ergolóxicos 
recuperados ao longo desta actuación, deberiamos sinalar 
que o número de rexistros acadados se sitúa lixeiramente 
por debaixo dos seiscentos elementos materiais mobles. A 
natureza dos soportes empregados na confección destes 
obxectos resulta moi heteroxénea, xa que inclúe elementos 
cerámicos, líticos, metálicos e vítreos. Xenericamente, dá-
tanse entre os séculos XVI e XX. A maior parte do inventa-
rio de materiais corresponde a restos de olarías galegas de 
tradición popular, louzas autóctonas e alóctonas, materiais 
de construción de elaboración artesanal e varios elementos 
arquitectónicos reaproveitados como entullo. A presenza 
de ergoloxías doadamente adscribibles a obradoiros tes-
temuñan a existencia de abastecementos puntuais cando 
menos nos alfares de Talavera de la Reina (Serie Tricolor) 
e de Sargadelos (Terceira Época), sen esquecer a presenza 

de manufacturas propias dos borraxeiros samonenses. Ase-
made, identificouse a concorrencia de restos de recipientes 
de vidro fabricados na empresa barcelonesa Viudas Vilella 
y Cía. Entre os obxectos realizados en soporte metálico 
poderiamos citar un numisma de cobre identificado como 
oito maravedís de Felipe III acuñados no enxeño de Sego-
via, con presenza de dous reselos posteriores, un recipiente 
oviforme pechado, varias tacholas de bronce etc.

O conxunto de estruturas e materiais documentados 
sorprende en determinados casos pola súa calidade e bo es-
tado de conservación. A nivel patrimonial, convén salientar 
o feito de que varios elementos de natureza inmóbel foron 
preservados de cara á sua futura valorización como partes 
integrantes das salas de exposición do cenobio samonense. 
Deste xeito, puxéronse en práctica, de acordo coas indica-
cións técnicas da dirección arqueolóxica e da Administra-
ción competente en materia de patrimonio, unha serie de 
medidas minimizadoras do impacto das obras, que permi-
tiron a conservación in situ de varios elementos dotados de 
especial interese histórico e cultural: o camiño empedrado 
exterior, o pavimento de coios da entrada, o piso de baldo-
sín cerámico da sala 6 e os restos da cabeceira dun forno de 
pan na sala 7. 

En resumidas contas, a presente actuación arqueo-
lóxica xerou unha considerable documentación sobre dife-
rentes aspectos estruturais e materiais que facilitarán nun 
futuro a exposición e o gozo público dun importante patri-
monio vinculado á historia da Real Abadía de Samos e ao 
Camiño de Santiago ao seu paso polo núcleo urbano desta 
localidade lucense.

PROXECTO DE CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAIS PARA SALAS  
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 CD 102A 2009/125-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA TRASEIRA DA 
REITORAL DE FERREIROS (SANTO EUSEBIO 

DA PEROXA, COLES, OURENSE)
Eduardo Breogán Nieto Muñiz

O proxecto de reforma da reitoral de Ferreiros, na pa-
rroquia de Santo Eusebio da Perxoa, no concello de Coles, 
incluía a construción dunha adega anexa soterrada na par-
te traseira da casa. A proximidade da igrexa románica de 
Santo Eusebio e a catalogación como posible xacemento 
arqueolóxico do outeiro no que se sitúa todo o barrio alto 
de Ferreiros, onde se sitúa a reitoral –recollido no Inven-

tario de Bens Arqueolóxicos da Xunta de Galicia co código 
GA32026010–, fixo precisa a realización dunhas sondaxes 
valorativas previas ao inicio das obras. 

A reitoral sitúase na parte alta da aldea de Ferreiros, 
ao E. Trátase dunha edificación de carácter rural, en estilo 
popular, construída en granito, alternando lenzos de per-
piaños irregulares con outros a base de cachotería. Consta 

Estado final das sondaxes
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toda ela de planta baixa e un andar, con cubertas de tella 
curva con distintas augas. Presenta un corpo principal cen-
tral de planta rectangular, con entrada dende á rúa dianteira 
a través dun portalón alintelado que dá acceso ao patio, nun 
lenzo de muro levantado con bos perpiaños. A este corpo 
principal fóronselle engadindo sucesivas ampliacións; o 
corpo NE loce na padieira da xanela unha inscrición co ano 
1694, data que coincide coa construción da sancristía da 
veciña igrexa; o corpo engadido cara ao W presenta ins-
crición de 1749. Este corpo e o principal limitan o patio 
central polo N e E, pechándose polo S con outra pequena 
construción independente, tras a que se prevé construír a 
adega soterrada. As últimas ampliacións datan xa de tempos 
recentes, consistentes en simples galpóns de ladrillo vista e 
cuberta de uralita, construídas cara aos viñedos situados na 
suave ladeira que se estende cara ao S, e outros peches de 
simples postes de formigón e arame.

A localización do barrio de cima de Ferreiros sobre un 
outeiro destacado, con amplo dominio sobre o val do Miño, 
fixo sospeitar da posible presenza dun castro no lugar. De 
ser así, dado que a ausencia de restos superficiais non axu-
dan á confirmación da sospeita, na actualidade estaría to-
talmente arrasado polas obras da igrexa xa no século XIII, 

do cemiterio, da reitoral e das casas veciñas. Na ficha do In-
ventario dos Bens Arqueolóxicos de Galicia, fálase de frag-
mentos de tégula e ladrillos de época romana encastrados 
en muros nas inmediacións da igrexa; nova que nunha pri-
meira exploración non foi posible constatar. Se detectamos 
algunha pedra moldurada nos muros da propia casa reito-
ral, pero que deben ir máis aló de tempos pleno-medievais. 
O resto máis antigo coñecido no contorno inmediato é un 
sarcófago granítico con inscrición de entre o século IV e VI, 
conservado no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 
dende 1907.

As remocións de terra reflectidas no proxecto arqui-
tectónico implicaban a escavación total da parte traseira (S) 
da reitoral, nunha superficie máxima de 398,51m2. Reali-
záronse nesta parte dúas sondaxes arqueolóxicas de 3 x 3 
m, situándoas nunha posición central dentro da área afecta-
da, inda que solapadas en sentido N-S, tentando abarcar os 
sectores dianteiro e traseiro desa área. Escaváronse ambas 
ata o terreo natural, formado por afloramento rochoso gra-
nítico, cuberto nalgunhas partes por sábrego. 

Localización das sondaxes
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Localización das sondaxes

Os resultados foron negativos nas dúas sondaxes e non 
se detectou vestixio arqueolóxico ningún. No ámbito estra-
tigráfico, o resultado tamén foi estéril e chegou ao substrato 
tras a escavación da camada vexetal inicial, cunha variación 
de cota entre os -15 cm e os -60 cm, diferenza devida á irre-
gularidade do substrato granítico. En canto a material mo-
ble, foron localizados escasos fragmentos cerámicos con-
temporáneos (tanto louza coma cerámica popular), xunto 
con vidros e plásticos; ningún deles foi recollido.

Unha exploración superficial e visual do contorno in-
mediato, ante a tradicional sospeita da existencia dun asen-
tamento castrexo no lugar, tampouco achegou resultados 
positivos. Nesta liña, na revisión da ficha de inventario 
GA32026010, os seus redactores optan acertadamente 
por clasificar o sitio como posible xacemento tardorro-
mano. De todos os xeitos, tampouco atopamos durante as 
sondaxes ningún tipo de resto, moble ou inmoble, que nos 
remita a esa época. Tampouco se obtivo nada aclaratorio en 
relación coa posible presenza dunha necrópole tardorroma-
na ou alto-medieval, en relación co sarcófago comentado.
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 CD 102A 2009/154-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DA 2.ª FASE 
DE REHABILITACIÓN, POSTA EN VALOR E CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN DO CASTELO DE SANTA CRUZ. 
CONCELLO DA GUARDA (PONTEVEDRA)
David Fernández Lorenzo

  DEFINICIÓN

Para cumprir a normativa vixente, Ecoservicios y Bio-
construcción Atlas, SL, licitatario da obra, encárgalle á em-
presa Lesering, SL un proxecto de intervención patrimo-
nial que se deu en chamar: 

Control arqueolóxico das obras da 2.ª fase de re-
habilitación, posta en valor e centro de interpreta-
ción do Castelo de Santa Cruz. Concello da Guarda  
(Pontevedra).

Estado final das sondaxes
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ÁMBITO 

O proxecto de obra afecta o Castelo de Santa Cruz, 
unha praza militar protexida polo Decreto do 22 de abril 
de 1949 e considerada BIC dende a Lei 16/1985 do pa-
trimonio histórico español. Os elementos considerados 
BIC na lexislación estatal son considerados para todos os 
efectos pola lexislación autonómica, segundo a disposición 
adicional primeira da Lei 8/1995 do patrimonio cultural 
de Galicia.

SUPERFICIE

A superficie total afectada polos traballos foi de  
438,30 m2.

Formulación

Obxectivos
 » Garantir a integridade do ben de interese cultural, así 

como a documentación das evidencias arqueolóxicas e 
históricas e o seu contexto.

 » Rexistro doutros datos que contribúan a un mellor co-
ñecemento da historia da Guarda.

 » Elaboración dunha proposta de actuación para fases 
posteriores do proxecto.

DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

 » Inicio: 29/04/2009 

 » Remate: 10/01/2011

RESULTADOS

Estratigraficamente
 » A secuencia mostra unha preponderancia dos niveis 

froito das actuacións do século XXI para a instala-
ción dos servizos e o uso particular como vivenda no  
século XX.

 » A accidentada topografía condiciona a secuencia. A 
presenza do substrato a cotas moi baixas mostra os mo-
vementos de terra levados a cabo na zona para a adapta-
ción da fortaleza a unha superficie horizontal.

Cronoloxicamente
 » Non se documentaron niveis arqueolóxicos anteriores 

ao século XX.

Materiais
 » Non se recolleron elementos materiais mobles de signi-

ficación arqueolóxica.

Avaliación
 » Durante a intervención, non se puideron detectar ni-

veis arqueolóxicos de entidade.

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DA 2.ª FASE DE REHABILITACIÓN, POSTA EN VALOR E CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO 
CASTELO DE SANTA CRUZ. CONCELLO DA GUARDA (PONTEVEDRA)
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 CD 102A 2009/252-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE GATÍN 
(BECERREÁ, LUGO)
Santiago Ferrer Sierra

A ponte onde se realizaron as obras de reparación e 
consolidación está situada nun cruzamento estratéxico do 
río Navia utilizado tradicionalmente para comunicar as te-
rras de Becerreá coas de Cervantes e Os Ancares, na provin-
cia de Lugo. Paso que se utilizou ao longo da historia para 
comunicar, tamén, Galicia con Castela a través de Doncos 
e O Cumial, relegado a un segundo plano coa construción, 
no século XVIII, do camiño real deseñado polo enxeñeiro 
francés Lemaur, quen escolleu a ponte Cruzul e a porta de 
Pedrafita para establecer o seu decurso.

Tradicionalmente, sitúase neste lugar a mansión viaria 
que nos relata o Itinerario de Antonino para a vía n.º XIX 
que comunicaba Asturica Augusta con Bracara Augusta a 
través de Lucus Augusti, Ponte Nevie, corrupción posible 
de Ponte Naviae ou Pons Naviae, límite, por outra banda, 
dos conventos xurídicos lucense e ástur, segundo o histo-
riador Plinio. Topónimo que foi evolucionando a Pontes 
Catinii, Pontes de Gatín en plural, que fai indirectamente 
referencia á existencia de máis pontes, sendo Cattinius 
(“gatiño”) antropónimo en relación cun alcume, diminuti-
vo do nome latino Cattus ou Cattius (“gato”), moi frecuen-
te no Baixo Imperio e que deu lugar a unha famosa lenda 
tradicional naquelas terras: “Dous mozos namorados, que 
vivían cada un na ribeira oposta do río, fixeron un trato co 
demo para que construíse unha ponte e así poder manter 
relacións. O demo prometeulles que construiría unha pon-
te nunha noite, pero cunha condición, que a parella debía 
entregarlle o primeiro ser vivo nacido despois da voda. A 
parella fixo o posible para que o demo non rematase de 
construír a ponte nunha noite, polo que di a xente do lugar 
que a ponte só ten dous arcos en vez dos tres que debería 
ter. Despois de casados, a muller quedou embarazada e, por 
influencia do demo, na casa non nacía ningún animal en es-
pera de que o neno fose o primeiro ser vivo nado nela. O día 
de dar a luz, a parella atopábase triste sabendo que o diaño 
aparecería para levar con el o neno, pero na palleira naceu 
unha camada de gatos e cando o demo apareceu, en lugar 
do neno déronlle o primeiro gatiño que nacera, co que o 
demo foi burlado. Dende aquela, por estas terras coñecese 
o demo co nome de Gatín, de aí que tamén se coñeza a pon-
te como ponte do demo”.

Detalle do pavimento orixinario
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Sabemos, tamén, que nas inmediacións desta ponte, na 
súa marxe dereita, sobre as hortas aparecen vestixios de ce-
rámica romana e abundancia de tégulas, o que posiblemen-
te denota a existencia dun edificio hostaleiro relacionado 
coa citada mansión viaria romana de Ponte Neviae.

Un cilindro que actualmente se conserva na parte cen-
tral da ponte mostra unha inscrición do século XVIII que 
fai referencia a un arranxo deste viaduto. Do que se pode 
descifrar, di o seguinte: “Se redifico este puente por orden 
del S Protector de los caminos del Rº de Galicia siendo di-
rector del RCDSM Joseph Rico… de Ara…”. (Reedificouse 
esta ponte por orde do Superintendente Protector dos Ca-
miños do Reino de Galicia, sendo director do Real Consello 
da Súa Maxestade José Rico... de Ara…).

O control e o seguimento arqueolóxico afectou funda-
mentalmente a parte da ponte correspondente ao pavimen-
to da súa calzada, xa que no proxecto construtivo estaba 

previsto realizar un modificado do existente, moi deterio-
rado, por outro doutras características. Este pavimento an-
tigo estaba constituído por lousas de xisto dispostas hori-
zontalmente e asentadas sobre unha camada de formigón, 
circunstancia que fixo que moitas destas pezas saltasen do 
seu lugar orixinario, deixando á vista o formigón.

Coa finalidade de colocar outro tipo de pavimento, esta 
vez con xistos pizarrosos dispostos en chapacuña, fíxose 
imprescindible levantar o anterior, o que facilitou que na 
zona central da ponte se realizase unha pequena cata que 
puxo ao descuberto o antigo pavimento que posuía este 
monumento antes da anterior restauración. Escolleuse esta 
zona, da cumieira, posto que con motivo de albergar unha 
tubaxe para a rede de cables eléctrica e para a traída de au-
gas non se sabía a altura á que se atopaba o trasdós do arco 
principal da ponte e se as cotas eran suficientes para colocar 
estes servizos.

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE GATÍN (BECERREÁ, LUGO)
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Esta cata permitiu observar as características construti-
vas da restauración anterior, constituídas por tres camadas:

1. Lousas de xistos de lousa dispostas horizontalmente.

2. Camada de formigón duns 15 cm de grosor.

3. Camada de lastres duns 25 cm de grosor, disposta di-
rectamente sobre o antigo pavimento da ponte.

Ao mesmo tempo que permitiu que puidésemos des-
cubrir e observar as características do pavimento antigo, 
que consideramos correspondente á reforma efectuada no 
século XVIII, diferenciando tres zonas: a situada na parte 
máis centrada constituída por xistos de lousa dispostos en 
chapacuña e que identificamos como o trasdós e clave do 
arco principal e dúas laterais de semellantes características 

a base de cantos rodados de río e algún xisto separadas do 
anterior por medio de dúas zonas de terra, nas que posible-
mente este pavimento se deteriorou e desapareceu ao longo 
do tempo. Deste xeito, puidemos observar como estas dúas 
zonas de pavimento aparecían cortadas nos laterais debido 
ás reformas que se fixeron, nun momento determinado, 
nos peitorís da ponte. Se facemos caso á inscrición que se 
conserva no monólito colocado na cumieira da ponte, es-
tes pavimentos corresponden á fase de reedificación deste 
monumento acontecido no século XVIII. Obras que debe-
ron afectar, fundamentalmente, a reparación da ponte coa 
construción do arco central de maior luz, considerando que 
a ponte anterior debía de contar con tres arcos de medio 
punto, en vez dos dous cos que conta na actualidade.

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REPARACIÓN E CONSOLIDACIÓN DA PONTE GATÍN (BECERREÁ, LUGO)
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 CD 102A 2009/362-0 

SONDAXES E CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS INCLUÍDAS NO PBE DE REHABILITACIÓN 

E SINALIZACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO A 
FISTERRA (SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA)

María del Mar López Cordeiro

A actuación arqueolóxica realizada dentro do marco do 
proxecto básico e de execución de rehabilitación e sinali-
zación do Camiño de Santiago a Fisterra no Concello de 
Santiago de Compostela foi desenvolvida entre os meses de 
xullo e novembro de 2009. O ámbito de actuación, Camiño 
de Santiago-Camino Francés, ten a consideración de ben 
de interese cultural como Conxunto Histórico (Resolución 
do 12 novembro de 1992, DOG 246 do 18 de decembro 
1992). O resto de aspectos da obra considéranse de acordo 

co vixente Plan xeral de ordenación municipal do Concello 
de Santiago de Compostela do ano 2008.

Os obxectivos básicos da actuación concretáronse en 
dous puntos. Por un lado, pretendíase caracterizar dende 
o punto de vista arqueolóxico a área obxecto da actuación; 
é dicir, a ponte Sarela e o seu ámbito inmediato, co fin de 
coñecer de forma máis exhaustiva a orixe, historia e técnica 
construtiva da ponte, a vía á cal está asociada, así como a 

Plano
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evolución urbanística do espazo no que este se atopa in-
merso. Así mesmo, perseguiuse situar o sector dentro do 
contexto da rede viaria galega e da historia compostelá. A 
consecución destes obxectivos precisou do deseño dunha 
metodoloxía na que as ferramentas clave foron o baleirado 
bibliográfico e documental, a análise estrutural, a prospec-
ción superficial intensiva e o control arqueolóxico a pé de 
obra.

A valoración arqueolóxica final obtida pódese con-
cretar nos seguintes puntos: (1) o tramo do Camiño de 
Santiago a Fisterra obxecto do proxecto de rehabilitación 
e sinalización non conservaba na súa maior parte restos 
arqueolóxicos de interese que permitisen reconstruír a 
antiga configuración da calzada. A instalación de diversos 
servizos nos últimos anos provocou o desmantelamento 
da antiga pavimentación que, non obstante, podemos re-
construír grazas a que no ámbito mesmo da ponte e algún 
outro sector marxinal presentaba un aceptable estado de 
conservación. Pódese dicir que en todo o ámbito de Costa 

do Cano e na embocadura norte da ponte, o subsolo estaba 
completamente removido, aínda que no caso de Costa do 
Cano, nos niveis de revolvido subxacentes, se conservaban 
pezas que sen dúbida formaron parte dun antigo pavimento 
pétreo que, segundo informantes do lugar, ocupou a super-
ficie da calzada ata época recente; (2) o pavimento de pedra 
exhumado no ámbito da Ponte Sarela constituía a calzada 
orixinal da ponte que, tal e como se constatou durante os 
traballos, foi construída a medidos do século XIX. As fortes 
riadas acontecidas no Sarela en 1840 provocaron o colap-
so da estrutura ata a súa cimentación. A súa desaparición 
tivo que lles provocar graves trastornos aos veciños da zona, 
pero en especial ao curtidoiro da ribeira de San Lorenzo, 
que nestes momentos, baixo a dirección de Manuel Santaló 
Doménech, vivía un dos seus mellores momentos (Carmona 
e Fernández 2003: 126). Con base na morfoloxía da ponte, 
na que destaca a apertura de vertedoiros para a canalización 
de augas ao curtidoiro, cabe pensar que a súa reconstrución 
correrá a cargo dos responsables da propia factoría; (3) os 
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traballos de baleirado bibliográfico e documental efectua-
dos non permitiron obter información acerca das caracte-
rísticas que tiña a ponte anterior á riada, nin cal era a súa 
orixe. O único que sabemos é que coa riada de 1840 só se 
conservou del un arco que estaba próximo a arruinarse. De 
acordo cos resultados da lectura de alzados, a estrutura pa-
rece unitaria, con algunha pequena reforma posterior pero 
que apenas desconfigura a súa forma orixinal, polo que non 
cremos que os restos do devandito arco fosen integrados na 
estrutura que actualmente observamos, aínda que é posible 
que si se reaproveitasen parte dos materiais; (4) o río Sa-
rela sufriu importantes inundacións ao longo da historia e 
están ben documentadas, en especial as acontecidas no sé-
culo XIX. En consecuencia, en todo o ámbito prospectado 
e estudado do río, a maior parte das estruturas de paso son 
reconstrucións de época contemporánea, ben do XIX, ben 
do XX. Non obstante, o estudo das pontes e pontellóns do 
río, lonxe de achegar unha uniformidade de estilo nas so-
lucións construtivas, proporcionou unha variedade formal 

que cremos que debe estar relacionada coa funcionalidade 
concreta de cada paso, o punto concreto que ocupa na pai-
saxe e a dispoñibilidade de recursos. As únicas afinidades 
existentes entre todos eles ten que ver cos materiais utiliza-
dos e parcialmente co modo construtivo (case sempre unha 
arquitectura en seco e ripiada). De todas as pontes anali-
zadas para este traballo, só se viron afinidades construtivas 
cos de Santo Domingo, pola utilización un mesmo sistema 
de doelaxe; (5) a pesar do bo estado de conservación que 
presentaba a ponte ao inicio dos nosos traballos e, en con-
creto, da súa pavimentación de pedra orixinal, hai que men-
cionar que o pavimento foi recolocado nalgún sector froi-
to dalgunha reforma puntual. Do mesmo modo, no sector 
central da calzada, esta fora desmantelada pola instalación 
de dúas canalizacións de auga. A iso súmanse intervencións 
puntuais no peitoril, no tímpano e no estribo dereito de 
augas abaixo, accións que, en todo caso, non esvaeceron a 
configuración orixinal da estrutura, que chegou a nós prac-
ticamente como a construíron no XIX.
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 CD 102A 2009/387-0 

ESTUDO PETROLÓXICO DAS FÁBRICAS E DO 
SISTEMA DE ABASTECEMENTO E EVACUACIÓN DE 
AUGAS DO CASTELO DE SAN FELIPE EN FERROL
Rebeca Blanco-Rotea (Laboratorio de Patrimonio – CSIC)

O castelo de San Felipe sitúase no lado norte da ría de 
Ferrol, formando parte da paisaxe fortificada desta. A súa 
orixe remóntase a finais so século XVI, pero foi obxecto de 
varias reformas, destacando a realizada no século XVIII que 
lle confire a súa configuración actual, co motivo da elabora-
ción dun novo plan defensivo cando Ferrol se converte en 
capital do Departamento Marítimo do Norte en 1726.

O proxecto, promovido pola Subdirección Xeral do 
Instituto do Patrimonio Cultural de España do Ministerio 
de Cultura, enmarcouse nos estudos previos para a redac-
ción dun plan director, dirixido polo arquitecto Iago Seara. 
O obxectivo xeral era garantir a conservación do monumen-
to a través do coñecemento dos factores de alteración que 
inflúen na deterioración do castelo e na elaboración de pro-
postas para frealos ou minimizalos.

 Plano do castelo de San Felipe coa localización das sondaxes realizadas co  
obxectivo de documentar os elementos pertencentes ao sistema hidráulico no subsolo.  

A sigla SE refírese ás sondaxes avaliativas, a sigla SA ás sondaxes arqueolóxicas
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No plano arqueolóxico, o obxectivo era profundar no 
coñecemento do sistema de abastecemento e evacuación de 
augas da fortificación, partindo da hipótese elaborada polo 
equipo do plan director e do plan de 1907 de modificación 
do servizo de augas potables1. Debiamos comprobar me-
diante unha actuación in situ esta hipótese, a veracidade do 
plano de 1907, a situación do sistema hidráulico a nivel de 
subsolo e o seu estado de conservación. Os traballos com-
pletábanse cunha análise da documentación histórica rela-
cionada co sistema hidráulico.

No estudo petrolóxico, o obxectivo era documentar 
as alteracións do edificio que preside a praza de Armas do 
Hornabeque, para determinar o estado de conservación, es-
tablecendo un diagnóstico xeral das patoloxías que padecen 
os materiais e definindo as causas que orixinan os seus pro-
cesos de alteración. Fixéronse cartografías de lesións, humi-
dades e sales, análises de sales solubles e probas de limpeza 
e consolidación con morteiro de cal das partes accesibles 
do edificio. A caracterización petrolóxica e petrofísica da 
pedra orixinal, a caracterización petrolóxica e química dos 
morteiros orixinais e os ensaios para a determinación da du-
rabilidade dos materiais e eficacia dos distintos tratamentos 
consolidantes correron a cargo da E.T.S.I.MM.2

Aínda que o estudo de alteracións e as propostas de 
intervención se centraron neste edificio, completámolo 
cunha análise xeral do estado de conservación do conxunto 
fortificado que permitiu verificar que, ademais dos factores 
de alteración derivados da situación da fortaleza á beira do 
mar, existe un factor controlable, común a todo o castelo, 
que é a ausencia de labores de mantemento e conservación 
pola falta de uso.

A ANÁLISE DO SISTEMA HIDRÁULICO

O sistema hidráulico do castelo comprende aqueles 
elementos que se atopan á vista (canles superficiais ou can-
zorros) e aqueles que están soterrados (as canalizacións ou 
tubaxes). Ademais da análise das fontes documentais prima-
rias e escritas, a intervención arqueolóxica consistiu no re-
xistro das canalizacións de abastecemento e evacuación, de 
forma directa se eran visibles e mediante sondaxes avaliati-
vas e arqueolóxicas cando estaban colmatadas ou soterradas. 

1  Trátase de distintos planos do proxecto de modificación 
do servizo de augas potables no castelo de San Felipe datados en 
1907, conservados no Arquivo do Cuartel Militar de Atocha (A 
Coruña). Tamén se empregaron os planos do proxecto de modifi-
cación de augas potables e saneamento no castelo de San Felipe de 
1910 conservados no mesmo arquivo.

2  Cátedra de Petroloxía da Escola Técnica Superior de 
Enxeñeiros de Minas da Universidade Politécnica de Madrid.

Todos os elementos que formaban parte do sistema re-
xistráronse con metodoloxía arqueolóxica nas zonas 
intervidas, co gallo de poder establecer relacións de 
anteroposterioridade.

Os traballos permitiron establecer unha hipótese de 
funcionamento do sistema, analizar o seu estado de conser-
vación e funcionamento actual e a súa secuencia construti-
va. O sistema corresponde a distintos momentos que teñen 
a súa orixe na grande ampliación realizada na primeira me-
tade do séuclo XVIII e que chegan ata a actualidade.

Primeira metade do XVIII: constrúese o alxibe da praza 
de Armas e dúas canalizacións pétreas de evacuación que 
verten a dúas bocas de mar, unha parte do alxibe e a outra 
recolle as augas sucias de varias letrinas. Á canalización que 
provén do alxibe únense outras dúas dende o patio entre pa-
villóns do Hornabeque e do foso norte e leste. A esta corres-
ponde tamén o pozo da Raíña e a canalización que dende 
este verte a outra boca de mar.

1907-1912: documéntanse varias reformas relacio-
nadas coa construción dun sistema de acometida de auga 
dende o manancial do glacis do castelo, consistente nunha 
tubaxe de ferro que dende a gola do revellín se separa para 
distribuír auga a distintas zonas da fortificación. Realízanse 
reformas noutras zonas para derivar augas sucias ás canali-
zacións de evacuación xa existentes.

Posterior a 1912: construción dunha nova tubaxe de 
abastecemento que inutiliza a anterior e que parece partir 
dun depósito localizado no revellín. Construción dun siste-
ma de evacuación de augas sucias desde o edificio principal 
da praza de Armas con tubos de gres agargalados que disco-
rren polos lados oste e leste desta e que derivan nas canali-
zacións de evacuación anteriores. O do lado leste segue en 
funcionamento.

Xa a principios do século XXI, dótase o castelo dun 
novo abastecemento de auga e subministración eléctrica.

Pódese concluír que o sistema de evacuación de au-
gas das dúas primeiras fases e parte da terceira se atopa en 
bo estado de conservación, xa que a auga vertida durante 
a intervención polas arquetas e canalizacións desaugaba 
correctamente nas bocas de mar, mentres que o de abas-
tecemento está inutilizado. Pola contra, non puidemos 
documentar como segue nutríndose de auga o alxibe cuxa 
auga non está estancada. As actuacións propostas encami-
ñáronse á profundización do coñecemento do sistema nal-
gúns puntos nos que non puidemos traballar por exceder o 
alcance deste proxecto.

ESTUDO PETROLÓXICO DAS FÁBRICAS E DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO E EVACUACIÓN DE AUGAS DO CASTELO 
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O ESTUDO PETROLÓXICO

O edificio principal da praza de Armas, de aspecto moi 
sobrio, componse na planta baixa de seis estancias e capela 
no centro, ás que se accede desde a fachada principal, coa 
parte posterior encaixada no rebaixe do terreo. A planta 
alta, que segue o mesmo esquema da inferior, ten o acce-
so pola fachada posterior. Está construído integramente 
en granito con grandes perpiaños case regulares e acabado 
superficial para recibir un revoco. As partes vistas presen-
tan unha labra fina coas esquinas almofadadas. É do século 
XVIII, aínda que con modificacións posteriores.

O granito é granodiorita de dúas micas con predominio 
de biotita e tanto este coma as areas dos morteiros proceden 
do desmonte realizado na praza de Armas para a constru-
ción do alxibe, das canteiras do contorno ou doutras partes 
do desmonte do Hornabeque, segundo se recolle no prego  
 
 

 
 
de condicións de 17383. No último cuarto do século XX, 
encintáronse as xuntas con morteiro de cemento, aínda que 
boa parte dos morteiros de cal orixinais parecen permane-
cer baixo os encintados.

3  “[…] si con los Desmontes, y escabaciones de Peña que 
se habran de ejecutar dentro deel castillo no hubiere suficiente 
piedra, para la entera conclusion delas obras que se han referido 
estara obligado el Asenta o arrancarla y conducirlo delos parages 
mas inmediatos que sele señalaran por los Yngenieros fuera del 
Castillo ala parte de el Glacis del frente del Hornaveque donde 
rebaxara el terreno conforme sele ordenare sin dejar Barrancos o 
desigualdades que puedan ser perjudiciale […]”. Prego de condi-
cións feitas por Juan Vergel, para o Asentista das obras do castelo 
de San Felipe da Ría de Ferrol […], 1738, 22 de xaneiro (AGS. 
Castelo de San Felipe, Francisco Salvador de Pineda. Guerra Mo-
derna. Leg. 3370).

ESTUDO PETROLÓXICO DAS FÁBRICAS E DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO E EVACUACIÓN DE AUGAS DO CASTELO 
DE SAN FELIPE EN FERROL

  CD 102A 2009/387-0

Fotografía do edificio principal da praza de Armas do Hornabeque que foi obxecto do estudo  
petrolóxico durante a intervención. Debaixo, as cartografías de lesións deste mesmo edificio

88



I. Proxectos de Conservación e posta en valor
2. Actuacións arqueolóxicas en proxectos de restauración do patrimonio construído

A cartografía de lesións evidencia unha erosión marca-
damente elevada na fachada sur, así como a alteración cro-
mática producida por humidades remanentes; este segundo 
factor obsérvase tamén na fachada oeste. As colonizacións 
predominan nas fachadas norte e oeste.

As cartografías de humidade e sales e as análises de 
mostras reflicten datos pouco concluíntes, pero debe terse 
en conta o ámbito reducido do estudo. Porén, obsérvanse 
zonas nas que se relacionan as cifras elevadas de humidade 
coas de sales. Chama a atención o alto contido en sales dos 
morteiros de cal, incluso superior á do morteiro de cemen-
to. O emprego de rocha extraída por debaixo do nivel freá-
tico, como comentamos, pode explicar o elevado contido en 
cloruros do morteiro orixinal de xuntas.

As lesións observables débense á acción da auga e das 
sales solubles e o principal factor de alteración é o mal fun-
cionamento dos elementos de evacuación de augas pluviais, 
polo que se produce o encharcamento das cornixas e a di-
solución de morteiros de xunta e unha forte colonización. 
Tamén ten importancia a ascensión por capilaridade da 
auga do subsolo ou do encharcamento orixinado polo pro-
blema anterior.

A patoloxía máis grave é a intensa areización que sofre o 
granito, particularmente a fachada sur, como consecuencia 
do ataque salino e da retención de humidade que facilita a 
mobilización das sales. As lesións máis profundas prodú-
cense nas partes máis baixas do edificio e nas fiadas situadas 
por debaixo da cornixa.

A proposta de actuación baseouse en intervencións 
conservadoras mínimas, que freen os factores de alteración 
descritos e preveñan os futuros, pero que non impliquen un 
cambio substancial no aspecto que tiña o monumento antes 
do abandono.

O estado de abandono da fortaleza é bastante preo-
cupante, non só polas alteracións das fábricas, propias do 
paso do tempo e das intervencións reparadoras improce-
dentes, senón tamén pola ausencia de labores mínimos de 
mantemento. É evidente que a orixe dalgúns problemas se 
remontase ás datas de construción, relacionados co desen-
volvemento das obras, coas grandes dificultades económi-
cas e de abastecemento de materiais, pero a maior deterio-
ración debeu producirse nos anos de abandono.
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FICHA TÉCNICA

 » Coordinación das actuacións: Rosa Benavides García 
(TOMOS Conservación Restauración S.L.).

 » Directora da actuación arqueolóxica: Rebeca Blan-
co-Rotea (LaPa – CSIC).

 » Equipo técnico de arqueoloxía: Patricia Mañana-Bo-
rrazás (LaPa – CSIC), Joaquín Ferrer Cruz (TOMOS, 
C.R., S.L.).

 » Equipo de traballo de arqueoloxía: Anxo Rodríguez 
Paz e Yolanda Seoane veiga (LaPa – CSIC), Roberto 
Barcia e Alejandro Güimil (LPPP, IIT, USC).

 » Estudo documental: Sonia García Rodríguez (LPPP, 
IIT, USC), Yolanda Barcia Vidal, Cristina Mato Fresán 
(LaPa – CSIC).

 » Estudo petrolóxico: José M. García de Miguel 
(E.T.S.I.MM), Iñaki Ubiria.

 » Equipo técnico estudo de alteracións: Rosa Benavi-
des García e Marta Becerro (TOMOS, C.R., S.L.).

 » Topografía e planimetría: Patricia Mañana-Borrazás, 
Alejandro Güimil, Anxo Rodríguez Paz.

 » Cartografías: Rosa Benavides García.
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 CD 102A 2009/415-0 

ESTUDOS COMPLEMENTARIOS E TRATAMENTOS DE 
CONSERVACIÓN DO LENZO DA MURALLA MEDIEVAL 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, NO INMOBLE  
N.º 18 DA RÚA ENTREMUROS (SANTIAGO)
Rosa Benavides García (TOMOS Conservación Restauración, S.L.)

Rebeca Blanco-Rotea (Laboratorio de Patrimonio – CSIC)

RESUMO DA INTERVENCIÓN

En 2008, levouse a cabo unha intervención na fachada 
exterior do inmoble situado en Entremuros 18, cuxa fina-
lidade era intentar recuperar o lenzo conservado da antiga 
muralla de Santiago (Blanco-Rotea et al. 2010: 145-8). En 
2009, unha segunda intervención consistiu na restaura-
ción do lenzo e na súa individualización das reconstrucións 
e engadidos posteriores, que corresponden coa súa inte-
gración nunha vivenda, ademais da datación dos materiais 
de recheo da muralla e dos morteiros de revestimento, me-
diante 14C e luminiscencia opticamente estimulada (OSL), 
respectivamente.

RESULTADOS DA INTERVENCIÓN

Conservación do lenzo da muralla

Ata o momento, considerábase que a cerca estaba cons-
truída con cachotería a óso cun recheo de terra e que ca-
recía de revestimento exterior (Id.: 148). A intervención 
actual parece demostrar que as xuntas estaban revestidas 
con morteiro de arxila, area e, talvez, cal. En calquera caso, 
a fraxilidade dunha construción destas características, sen 
revestimento protector e tendo en conta o clima galego, 
debeu ser importante, polo que os labores de mantemento 
deberon ser frecuentes.

A reparación documentada no século XVIII, selando as 
xuntas e revestindo o lenzo con morteiro de cal, seguiu un 
criterio conservador. Na intervención do 2008, para poder 
documentar a técnica e as fases construtivas da muralla, 
tivemos que eliminar os ditos morteiros de revestimento, 
pero conservamos os das xuntas que, ademais, cumpren 
unha boa función.

A finalidade da intervención era a preservación do len-
zo, con intervencións directas que melloraron a capacidade 
mecánica do morteiro á vista do século XVIII e preserva-
rán os morteiros máis antigos. O seu aspecto actual pode 

asemellarse ao orixinal, seguindo a hipótese de que o pa-
ramento exterior carecía de revestimento, aínda que a nosa 
intención foi simplemente conservadora. Asemade, enlu-
círonse as partes realizadas en cachotería engadidas con 
posterioridade, seguindo un criterio de diferenciación das 
dúas grandes fases documentadas.

O tratamento de conservación consistiu na limpeza 
mecánica de xuntas e no lavado da pedra con auga atomi-
zada e cloruro de benzalconio ao 0,1%, como biocida e 
tensoactivo.

A escasa presenza de sales solubles permitiu a consoli-
dación dos morteiros con silicato de etilo; porén, fixéronse 
outras consolidacións previas que melloraron considera-
blemente o estado dos morteiros ao recarbonatarse por mor 
do contacto cos morteiros de cal desta intervención.

O morteiro de cal utilizouse con distintas finalidades:
 » Como reposición de xuntas nas zonas perdidas.

 » Como elemento de suxeición de pezas soltas.

 » Como recheo de grandes buratos e nas zonas abertas 
para a mostraxe; nestes casos, utilizáronse tamén ana-
cos de tella vella.

 » Como elemento de protección dos morteiros de arxila.

O morteiro utilizado é similar ao preexistente á vista, 
pero distínguese na granulometría das areas, ademais do 
cal, que neste caso é hidráulico.

Análise das mostras

Da lectura estratigráfica realizada no ano 2008, ex-
traíase que o muro correspondía a unha única fase constru-
tiva (Id.), que foi sometido posteriormente a reparacións 
puntuais, ao revestimento exterior e á ampliación da parte 
superior. Porén, non podiamos afirmar con total seguridade 
que o elemento formase parte da muralla orixinal construí-
da en tempos do bispo Cresconio (1037-1066), por tratar-
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se dun elemento descontextualizado. Por iso, propuxemos 
datar os morteiros superficiais e os morteiros e recheos do 
muro.

No primeiro caso, colléronse catro mostras de mor-
teiro de revestimento para datalas por OSL e sete mostras 
para facer a súa caracterización. Polos resultados desta, 

decidimos datar mediante OSL dúas mostras (MSM-1 e 
MSM-4) do morteiro UE001-034, que correspondía a un 
revestimento unitario da totalidade do lenzo cun morteiro 
de cal, aplicado nas xuntas e regularizado posteriormente. 
As mostras foron analizadas na Unidade de Xeocronoloxía 
da Universidade da Coruña.

Mostra Alícuotas medidas Paleodose (Gy) Idade (anos) Antigüidade (anos d. C.) Intervalo idade (anos)

MSM-1 30 1,374±0,464 226±77 1782±77 1706-1860

MSM-4 39 2,224±0,467 315±66 1694±66 1628-1761

Táboa 1. Idades obtidas por TL e OSL. (Clave: Clave: *IRSL; **Post-IR OSL).

Cartografía de documentación. Neste alzado móstranse os tipos de morteiros e recheos documentados 
ao inicio da intervención. Así mesmo, aparecen reflectidas as distintas mostras extraídas durante a 

intervención, indicando o código naquelas que se dataron por 14C e OSL.
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Os resultados coinciden coa hipótese de partida para 
a idade dos morteiros. A fabricación pode situarse entre o 
primeiro terzo do século XVII e o segundo terzo do XIX, 
aínda que existe un intervalo de coincidencia de ambas as 
mostras entre os anos 1706-1761 que perfectamente pode 
corresponder á fabricación do morteiro.

En canto á datación por 14C, considerábase que o 
muro estaba feito sen morteiro; porén, unha vez secado 
despois do 2008, comprobamos que nalgunhas zonas se 
conservaba unha argamasa de arxila que parecía coetánea 
ao momento de factura da cerca, polo que se tomaron tamén 
mostras desta argamasa. En total, recolléronse cinco mos-

tras, das que se dataron tres. As medidas leváronse a cabo 
mediante espectrometría de masas con acelerador (AMS) 
no Angstrom Laboratory (Uppsala, Suecia) e no Centro 
Nacional de Aceleradores (Universidade de Sevilla-Junta de 
Andalucía-CSIC). A calibración obtívose mediante o sof-
tware CALIB 5.0.1 (Stuiver and Reimer 1993).

Os resultados ofrecen tres datacións distintas e non 
coincidentes. A mostra Ua-38700, cunha datación de 
1290-1370 (2s cal BP), séculos VI-VII d. C., non con-
corda coa hipótese de partida para a data de construción da 
cerca. Ao tratarse da terra do recheo, podería ser extraída 
de depósitos anteriores á construción da muralla.

Cartografía da intervención. Neste alzado móstranse as distintas intervencións 
 de consolidación que se levaron a cabo na fachada
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Na mostra CNA782, do recheo da muralla, a datación 
é de 901-976 (2s cal BP), 973-1048 d.C., coincidiría coa 
hipótese da construción en tempos do bispo Cresconio.

Para a terceira mostra, correspondente ao morteiro de 
arxila, CNA783, a datación foi de 1692-1825 (2s cal BP), 
125-258 d.C.; adiántase en oito séculos á hipótese de par-
tida e, sendo un morteiro aplicado con posterioridade ao 
recheo, daría unha datación moi anterior a este.

O problema é saber ata onde podemos empregar es-
tes datos. Unha das posibilidades que valoramos, dadas as 
condicións climáticas de Santiago, é que os compoñentes 
carbonatados dos morteiros de cal que cubrían o lenzo se 
disolvesen e que o C dos carbonatos contaminase outros 
materiais do seu contorno, como a terra do recheo e os res-
tos do morteiro de arxila orixinal, afectando a súa datación. 
Por isto, estamos avaliando esta posible contaminación, 
cuantificando a cantidade total de C inicial e tras a elimi-
nación dos carbonatos mediante dixestión ácida (con HCI 
1%) nun autoanalizador elemental LECO Truspec. Asema-
de, estase determinando o contido de Ca total en submos-
tras homoxeneizadas mediante fluorescencias de raios X, 
na Unidade de Raios X da RIAIDT da USC (Cheburkin e 
Shotyk 1996). Xa cos resultados destas novas análises, po-
deremos valorar as datacións arriba mencionadas.

CONCLUSIÓNS

Este lenzo constitúe un dos escasos restos en pé da 
segunda cerca medieval de Santiago, no que se conserva a 
case totalidade do paramento, o que permite facer un estu-
do de aspectos que atinxen tanto o seu momento de cons-
trución e uso, como a súa morfoloxía ou técnica constru-
tiva, pero tamén a un tempo máis longo, que abrangue as 
distintas transformacións posmedievais e que posibilitan o 
estudo do urbanismo santiagués ou do tratamento posterior 
da cerca da cidade.

Por todo isto, o proceso de documentación e estudo 
deste elemento tiña que seguir un decurso planificado e 
prolongado, aínda non pechado, que comezaba coa propia 
documentación in situ, en varios niveis de profundidade, e 
que afectaba a distintos elementos da muralla (dende a epi-
derme da fachada, ata os recheos do muro); é dicir, unha 
documentación tridimensional do elemento; continuaba 
coa planificación dunha mostraxe das distintas compoñen-
tes da muralla baseada nos resultados da primeira interven-
ción; seguía co proceso de conservación e preservación do 
elemento; e tiña que terminar cun proceso de educación 
e concienciación, de feito que a cidadanía redescubrise e 
asimilase a muralla , contribuíndo así á súa conservación. 
Cremos que o desenvolvemento metodolóxico das inter-
vencións resulta de interese á hora de establecer protocolos 
de intervención neste tipo de elementos e, ao mesmo tem-
po, proporciona datos para o coñecemento da historia da 
cidade.
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DO CUBO XXXVIII E REFORMA DA 
FACHADA SUR DO CÍRCULO DAS ARTES DA CIDADE 
DE LUGO
Enrique Jesús Alcorta Irastorza 

Na súa dilatada historia, o edificio do Círculo das Ar-
tes de Lugo, localizado no ángulo SW da cidade, no flanco 
sur da praza Maior e inmediato á moderna porta do Bispo 
Aguirre, sufriu diversas reformas de variada intensidade. 
A última, destinada a lle gañar espazo ao edificio, supuxo 
a supresión da antiga galería e o engadido dunha terraza de 

cemento, que dende o primeiro andar do centro cultural, 
pola cara traseira, engarzaba cunha terraza que se prolon-
gaba directamente ata o intradorso da muralla e, máis en 
concreto, coa apertura do cubo XXXVIII: oco convertido 
para a ocasión en almacén de bebidas aproveitando as carac-
terísticas térmicas do espazo.

Vese, no ángulo superior, 
o forxado da terraza, á 
esquerda o paramento orixinal 
da muralla e, ocupando 
o centro, o paramento 
intradorso moderno, 
apromado, con diversos ocos 
abertos nas súa base
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A presente ocasión estaba, polo tanto, destinada a lle 
devolver ao edificio as súas características orixinais median-
te a supresión dos elementos modernos engadidos, con re-
ferencia especial á antiestética terraza, independizando o 
edificio da muralla, separados uns seis metros; obra realiza-
da en colaboración entre o Círculo e a Consellería de Cul-
tura da Xunta de Galicia. En segunda instancia, impúñase 
recuperar a primitiva galería. Un terceiro obxectivo, con-
secuencia dos anteriores, sería a liberación do paramento 
intradorso e, consecuentemente, da bocana de acceso da 
escaleira do cubo 38, suprimindo, ao tempo, o seu domés-
tico uso actual. 

Descuberta accidentalmente en 1964, a súa aparición 
foi obxecto dunha pequena recensión no mesmo ano por 
parte de don Manuel Vázquez Seijas, quen a publicou no 
Boletín da Comisión de Monumentos de Lugo, baixo o título 
“Primitivos accesos á muralla romana de Lugo”, no Boletín 
do Museo.

Á vista do exposto en liñas anteriores, a actuación ar-
queolóxica quedaba limitada a dúas caucións. Dun lado, o 
control das obras de desmonte da muralla e das correspon-
dentes reposicións do muro intradorso da muralla no tramo 
afectado, coidando que esta acción se realizase con técnicas 

O zócolo natural limo arxiloso emerxe directamente baixo o solo de cemento do patio traseiro

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DO CUBO XXXVIII E REFORMA DA FACHADA SUR DO  
CÍRCULO DAS ARTES DA CIDADE DE LUGO
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o menos agresivas posibles, de maneira especial no que se 
refire ao derribo da grande escaleira de cemento a dobre 
rampla que, pegada ao devandito paramento, permitía o ac-
ceso dende a parte baixa do xardín á terraza. 

Tras esta obra quedou despexado o paramento inter-
no, de traza moderna, e vese perfectamente o recuamento 
da parede no lateral desta, onde aínda se conserva, a ma-
neira de “perfil”, a disposición quebrada característica do 
intradorso orixinal. O que vemos é un peche realizado con 
pezas de lousa miúda, apromado, con numerosas aberturas 
de diverso tamaño e función descoñecida, posteriormente 
parcheadas. Advertiuse tamén, dado o corte de paramento, 
a desaparición dos dous primeiros chanzos da bocana de 
acceso da escaleira do cubo 38, conservada segundo a fo-
tografía adxunta. 

Esta, como dixemos, descuberta en 1964, protexíase 
na súa coroación mediante unha grosa lousa de formigón 
á que lle proporcionaban iluminación e ventilación dúas 
pequenas reixas. Este peche foi suprimido na presente oca-
sión pola habitual cuadrícula metálica.

Por outra banda, cabe referirse ao control arqueolóxico 
de seis zapatas cuadrangulares dun metro de lado para caixa 
de cimentación de cadansúa columna de ferro fundido que, 
no xardín, terían que soportar a gran galería acristalada de 
nova fábrica que protexería os dous andares superiores des-
ta fachada posterior do Círculo das Artes. Dispuxéronse, 
polo tanto, seis caixas de cimentación cuadrangular duns 
50 cm de lado, cunha profundidade de 60/70 cm en para-
lelo á fachada posterior. 

Retirado o solo de cemento do xardín traseiro, asomou 
tras un pequeno nivel de recheo de nivelamento o substrato 
natural.

Aquí temos que sinalar que este xardín posterior se 
eleva lixeiramente sobre a cota de solo da inmediata porta 
do bispo Aguirre para enlazar, sobre algo máis dun metro 
de altura por riba do predio contiguo polo E.; é dicir, coa 
escavación realizada baixo a dirección de Francisco Ma-
nuel Herves Raigoso, na que se localizou no seu día, que 
se considerou unha especie de basílica paleocristiá. Xa que, 
na citada e inmediata intervención, os restos foron achados 
baixo unha potente colmatación, cabe pensar que entre a 
porta do Bispo Aguirre e esta se dispón unha lixeira eleva-
ción do terreo natural. Non se recuperaron materiais.

En resumidas contas, as catas de cimentación foron 
estériles, o paramento intradorso despexado corresponde 
a unha reforma moderna e unicamente a recuperación da 
correspondente escaleira resultou gratificante. Para com-
pletar a obra, aínda inconclusa, restan algunhas actuacións 
menores como a limpeza e o selado dun pozo cuadrangular 
aberto contra o paramento intradorso, o selado de oco, a 
xeito de pequena estancia, aberta nese mesmo paramento, 
así como o baleirado e selado dos numerosos ocos menores 
abertos neste.

  CD 102A 2009/430-0
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 CD 102A 2009/443-0 

FASE 2008-2: TRATAMENTO DE MURALLA, NA RÚA 
TOMÁS DE LEMOS, DO CASTELO DOS SARMIENTO 

(RIBADAVIA, OURENSE)
Luis Orero Grandal

Continuando cos traballos de recuperación e restau-
ración que se veñen realizando no Castelo dos Sarmiento 
nos últimos anos, Blanco Piñeiro e Calvo Salve, os arqui-
tectos-directores das intervencións realizadas decidiron 
que se acometera unha nova fase que comprendería tres 
actuacións. 

DESMONTE DOS MUROS DUNHA 
CONSTRUCIÓN ANEXA

Na extrema inferior dun pequeno xardín situado entre 
o peche do recinto, na parte central e leste e na rúa Tomás 
de Lemos, hai un oco de acceso a unha estrutura que soa-
mente conserva as catro paredes e que, ata hai non moitos 
anos, serviu de taller de carpintería. A súa fachada enlaza co 
muro que pecha o recinto a xeito de muralla. É un elemento 
moderno no que foi necesario desmontar máis do previsto, 
dado o risco que corría de caer o lateral leste da súa fachada. 

Segundo comezamos o rebaixe de terra na parte supe-
rior, descubrimos o que se conservaba da esquina NE dun-
ha estrutura interior. Aquí unha cantería facendo esquina 
descansaba sobre outros dous que presentaban un rebaixe 
superior, a xeito de chafrán, pola cara de fóra. Esa peza que 
vai por riba aséntase deixando o chafrán á vista, a xeito de 

resalte. A esquina SE oposta, antes do seu derrube, tiña a 
mesma característica. As paredes que forman esa estrutura 
teñen un grosor de 90 cm e, a partir do chafrán, soamente 
80 cm. 

DESCUBERTA DA ESTRUTURA 
CUADRANGULAR INTERIOR

Na realización doutra fase, ao limpar a maleza que cu-
bría a parede oeste da estrutura anexa, descubrimos un 
paramento formado por canterías que non enlazaba coa 
cachotería que se podía ver no interior do recinto. Descu-
brimos aquí as esquinas NE e SE dunha estrutura, que se-
mellaba ser importante, na que a súa cara sur presentaba un 
forte derruba producida polas terras que tiña por detrás. De 
feito, a maior parte da parede veuse abaixo.

Logo da descuberta da outra esquina desa estrutura, 
descrita no punto anterior, temos as caras leste e sur, e tres 
esquinas, NE-SE-SO. Retirada a terra de recheo, deixamos 
a rocha base á vista e localizamos as caras norte e oeste, 
das que soamente se conservaba a fiada de cimentación. 
A lonxitude das paredes desta estrutura cuadrangular é de 
5,50 metros nas caras norte e sur, 5,20 metros na cara oes-
te e 5,58 metros na cara leste. Este oco cuadrangular debe-

CASTELO DOS 
SARMIENTO  
(Ribadavia, Ourense) 
Ano 2.009 
Vista do Torreón, remontado 
e consolidado, cara sur e 
esquina SO
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ría estar recheo ata a liña do chafrán, onde estaría o nivel do 
piso interior. Ata aquí, o conservado das catro paredes non 
presenta cara por dentro. 

DESMONTE DE MURALLA E REBAIXE DO 
XARDÍN Á RÚA TOMÁS DE LEMOS

Algo máis da metade norte do xardín, ata non hai moitos 
anos, estivo ocupada por unha casa construída a principios 
do século XX. Aínda se aprecian no torreón ao norte pe-
gadas da inclinación da súa cuberta. Esta vivenda chegaría 
desde ese torreón ata 16,10 metros máis ao sur e a muralla 
fai de traseira.

Primeiramente, desmontouse a muralla comezando 
ao mesmo pé do torreón circular, do que arranca o muro 
dos Torreóns, consolidado hai varias fases. Nesta parte, 
nun treito de 5,50 metros, o estado de conservación da 
muralla (aquí si que se trata de muralla) era moi deficiente. 
Consérvase a súa cara interior nos 3,50 metros inmediatos 
ao torreón, onde ten unha anchura entre 160 e 175 cm. O 
desmonte fíxose numerando as pedras, xa que estas íanse 
repoñer.

Ese treito de muralla remata recto no vertical, pero cun-
ha traza curva cara ao interior, parte da cal se descubrira na 
fase 2007-2008. Trátase dunha estrutura, a xeito de con-
traforte, con forma de cuarto de círculo. Polo interior, con-
serva pegadas dun lousado que se correspondería co piso 
orixinal. Esta estrutura curva aséntanse sobre a rocha e ten 
na parte baixa dúas fiadas en resalte, como un zócolo, que se 
adaptan á rocha cara ao interior.

A partir de aquí, sen manter a liña e apoiándose nesa 
estrutura curva, hai un machón de parede que se corres-
pondería con parte da traseira da vivenda, cuxa horta estaría 
dentro do recinto. 

No levantamento do xardín, a terra, de recheo, tiña 
cascallos e abundante lixo. Fíxose en sentido sur-norte e 
comezouse antes do oco de acceso á estrutura anexa. Aquí, 
ata o remate desta estrutura, afondamos o proxectado pola 
dirección de obra, entre 80 e 100 cm, segundo a inclina-
ción da propia rúa, para así enlazar coa rede de saneamento, 
xa que toda esta zona será drenada. A partir de aquí asoma 
a rocha pola parte oeste dende onde se aprecia o bo asenta-
mento xeral do muro (que fai as veces de muralla) sobre ela. 
Coincidindo co resalte da rocha, por baixo, arranca unha 
parede perpendicular á rúa, que sería o peche sur da viven-
da. Consérvase nunha lonxitude de 3,55 metros.

A 30 cm ao norte e a 60-70 cm por baixo do nivel da 
rúa, consérvase un lousado cuadrangular que, a xulgar polo 
rebaixe na rocha, aínda se prolongaría un pouco cara ao 
oeste e cara ao norte.

A 6 metros ao norte do lousado e xusto por baixo do 
límite da rúa, a 120 cm do seu nivel, ábrese na rocha a boca 
dun pozo circular de 100-120 cm de diámetro.

Xa no límite norte, queda ao descuberto a base do to-
rreón circular sobre a rocha, que está 90 cm por baixo da 
cota do xardín. Aquí vense, traballados na rocha, varios bu-
ratos circulares para encaixar postes de madeira da vivenda. 

FASE 2008-2: TRATAMENTO DE MURALLA, NA RÚA TOMÁS DE LEMOS, DO CASTELO DOS SARMIENTO (RIBADAVIA, OURENSE)
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CASTELO DOS SARMIENTO  
(Ribadavia, Ourense) 

Ano 2.009
Curva cara o interior ao 

remate do treito de muralla, 
desmontada, sobre o xardín
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CONCLUSIÓNS

Resultado importante destes traballos de control ar-
queolóxico é a localización e a posta ao descuberto do 
conxunto da base da estrutura cuadrangular considerada 
no proxecto inicial como baluarte. Agora, logo do desterro 
realizado no lugar e dada a súa situación, non se pode con-
siderar como tal, senón como un torreón. Pola súa esquina 
sueste, conservábase nunha altura de 5,85 metros (esta es-
trutura remontouse e consolidouse ata o conservado).

Outro dato de interese sería a curva, cuarto de círculo, 
que presenta o remate do treito de muralla desmontado e 
remontado. Con poucos datos nos que basearnos, xa que 
a nivel de materiais arqueolóxicos non atopamos nada, se-
mella que este elemento pode delimitar, nun principio, a 
esquina SE do recinto.

Polo que respecta ao levantamento do xardín, vese que 
a súa parte norte está moi afectada pola construción da vi-
venda moderna. Na rocha, por baixo de parte da muralla 

remontada, hai ocos a xeito de lacenas (ocos que, dado o 
estado de deterioración da rocha, foron cegados e selados 
con morteiro). O lousado sería do portal e é indicativo de 
cal sería o nivel da rúa neses momentos.

O elemento máis antigo debería ser o pozo (o oco su-
perior que hai ao remate da bóveda do pub que está actual-
mente por baixo, serviría de aliviadoiro cando o pozo esta-
ba cheo, levando a auga á antiga adega onde talvez habería 
unha mina ou un depósito). A extrema norte, a xulgar polos 
ocos para postes, debería servir de alpendre. 

A estrutura anexa é totalmente moderna, aínda que 
talvez podería estar ocupando a zona dun antigo corpo de 
garda, dado que, a escasa distancia cara ao leste, hai unha 
porta de acceso ao recinto.

Non se atoparon materiais de interese arqueolóxico, o 
que unha vez máis nos dá unha idea da cantidade de fondas 
remocións que sufriu o recinto no transcurso dos anos. 

CD 102A 2009/443-0  
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 CD 102A 2009/542-0 

PROXECTO DE SONDAXES MANUAIS PARA AS 
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN OBRADOIRO 
ARTESÁN NO MOSTEIRO DE STA. MARÍA DE 
ARMENTEIRA. CONCELLO DE MEIS. PONTEVEDRA
Santiago Vieito Covela

ANTECEDENTES

Definición

As autoridades competentes estableceron a necesidade 
de realizar “sondaxes arqueolóxicas manuais” previas ao 
inicio das obras e presentouse un proxecto acorde a esta 
necesidade, ao que se lle asignou o código: 

CD 102A 2009/542-0

Ámbito 

O ámbito da intervención é o mosteiro de Armenteira 
(GA36028032). 

Superficie

A superficie total afectada foi de 474,24 m2, dos que 
foron sondeados un total de 24 m2.

Figura 1 Figura 2
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1. FORMULACIÓN

Obxectivos

 » Garantir a integridade dun posible xacemento.

 » Documentar as evidencias arqueolóxicas e históricas e 
o seu contexto.

 » Rexistrar outros datos que contribúan a un mellor co-
ñecemento da historia do mosteiro.

 » Elaborar unha proposta de actuación para fases poste-
riores do proxecto.

Desenvolvemento dos traballos

 » Inicio: 16/09/2009

 » Remate: 24/09/2009

2. RESULTADOS

Estratigraficamente

Non son observables, de xeito xeral, niveis de tipo na-
tural, máis alá dos formados pola erosión dos horizontes 
minerais. 

 » A totalidade dos niveis de orixe antrópica –coa salvida-
de dos restos detectados nas sondaxes 2, 4 e 5, que se 
explican de maneira individualizada a continuación– 
semellan corresponder cos traballos de axeitamento da 
parcela para o seu ulterior axardinamento, mediante 
a amortización parcial da cachotería non aproveitable 
procedente da demolición da ala preexistente.

 » Na sondaxe 5, documéntase un muro de boa factura, 
arrasado ata a súa cota de cimentación que garda re-
lación co inmoble existente, aínda que non se pode 
aventurar con rotundidade se se correspondería cun 
dos paramentos exteriores ou co muro medianeiro do 
conxunto.

 » Na sondaxe 4, documéntase unha estrutura de tosca 
factura que interpretamos preliminarmente como un 
rudimentario sistema de drenaxe de escorrentías, sen 
desbotar a súa posible relación cun acondicionamento 
temperán dos terreos para unha ampliación da constru-
ción (Refectorium v.gr.).

 » Na sondaxe 2, documéntase o que semella ser un re-
baixe practicado sobre o substrato, relacionable coa 
estrutura aparecida na sondaxe 5 aínda que, neste caso, 
arrasada na súa totalidade. Pode ser interpretada, pre-
liminarmente, como unha evidencia do muro de peche 
oeste da ala mencionada.

Cronoloxicamente
 » Arqueoloxicamente é constatable un uso continuado da 

parcela desde o primeiro terzo do século XIII e o mo-
mento actual da intervención afectou tan só a niveis de 
recheo recentes (último cuarto do século XX).

Materiais
 » Non se recolleron elementos materiais mobles de signi-

ficación arqueolóxica.

3. AVALIACIÓN

Que os resultados da intervención verifican un uso con-
tinuado da parcela desde comezos do séc. XIII ata a época 
contemporánea.

Que os resultados da intervención permiten constatar, 
a priori, a existencia dun xacemento/horizonte arqueolóxi-
co de entidade en parte da superficie avaliada.

PROXECTO DE SONDAXES MANUAIS PARA AS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN OBRADOIRO ARTESÁN NO MOSTEIRO 
DE STA. MARÍA DE ARMENTEIRA. CONCELLO DE MEIS. PONTEVEDRA

CD 102A 2009/542-0  
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ACONDICIONAMENTO, ESCAVACIÓN E 
CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA DO CASTELO 
DA ROCHA FORTE. CAMPAÑA DE 2009
Miguel Ángel López Marcos

A intervención do ano 2009 é consecuencia da avalia-
ción previa de necesidades e proposta de solucións promo-
vida polo Concello de Santiago, para os restos do castelo de 
Rocha Forte, tendo en conta por unha banda as necesida-
des de conservación e, por outra, os puntos que merecen un 
maior desenvolvemento para a caracterización e a posta en 
valor deste ben patrimonial.

O castelo de Rocha Forte atópase a escasos quilóme-
tros da capital compostelá, ao suroeste desta, pola estrada 
de Pontevedra cruzando o río Sar polo viaduto da Rocha. A 
súa localización non supera a cota de 200 m, polo que fai do 
lugar un punto moi pouco defensivo e de escasa visibilidade 
para un posto de control. O castelo configúrase por medio 
dunha planta cadrada duns 3500 m2 con catro torres circu-
lares de cantería nas esquinas e cun triplo cinto defensivo.

A primeira referencia documental que se ten da fortale-
za é do século XIII . Parece que se establece como propieda-
de eclesiástica vinculada á cidade de Santiago, onde adquire 
o seu maior esplendor durante o pontificado do arcebispo 
don Juan Arias, adquirindo carácter de castelo-palacio.

Dende o ano 2001 ata o 2006, a través dun convenio 
entre o Concello de Santiago de Compostela e a Universi-
dade de Santiago, mediado polo departamento de Historia, 
realízase un intensivo estudo histórico-arqueolóxico da 
fortaleza medieval Rocha Forte. Como consecuencia destes 
traballos de investigación, quedan documentados os siste-
mas de defensa da fortificación e parte do sistema hidrolóxi-
co do castelo, ademais do coñecemento de estruturas sub-
terráneas e, en definitiva, das características e cronoloxía 
do castelo de Rocha forte. 

As estruturas exhumadas nestas campañas pasadas fo-
ron restauradas minimamente e, como non continuaron as 
intervencións, os restos quedaron nun estado precario de 
conservación, polo que nesta actuación planeada para o ano 
2009 se atenderon principalmente os graves problemas 
de estabilización das estruturas exhumadas do castelo de 
Rochaforte. 

Os sectores intervidos nesta campaña do ano 2009 lo-
calízanse na zona sueste do xacemento de Rochaforte. As 
principais necesidades que atendemos nesta actuación de 
posta en valor son unha serie de traballos encamiñados to-
dos eles á investigación e á conservación do xacemento.

Vista xeral dos restos do castelo despois da limpeza

Vista xeral dos restos do castelo finalizada a 
intervención
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 » Consolidación e recuperación de estruturas despois da 
limpeza xeral do conxunto. As estruturas previamente 
descubertas, así como as atopadas durante os novos tra-
ballos de escavación foron consolidadas e estabilizadas, 
atallando os problemas estruturais dos restos como os 
de drenaxe e saneamento que presentaba a parte oeste. 
Tamén se retiraron as terrairas do exterior do castelo.

 » Definición de estruturas e espazos puntuais mediante a 
escavación arqueolóxica. Preténdese rendibilizar unha 
intervención con base principalmente científica com-
paxinando o coñecemento coa posibilidade de rendibi-
lizar socialmente o traballo arqueolóxico. 

 » Acondicionamento do sector escavado do xacemento 
para o itinerario de visita apoiado nas estruturas de de-
limitación do castelo.

CT 102A 2009/623-0  

ACONDICIONAMENTO, ESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA DO CASTELO DA ROCHA FORTE. CAMPAÑA DE 2009

Vista xeral do estado final da antemuralla e detalle do seu estado previo
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 » Un dos obxectivos formulados durante os traballos de 
restauración foi conseguir un posible itinerario de vi-
sita polo xacemento que fose axeitado. Seguindo esta 
idea primixenia, levouse a cabo a restauración da ante-
muralla, xa que se atopaba só parcialmente restaurada, 

e conseguimos acondicionar a súa cabeceira para que a 
mesma superficie funcione como zona de paso para a 
visita ao castelo, seguindo un itinerario que circulará a 
través dos restos.

Vista do torreón sur antes e despois da restauración

106



I. Proxectos de Conservación e posta en valor
2. Actuacións arqueolóxicas en proxectos de restauración do patrimonio construído

CD 102A 2009/623-0  

ACONDICIONAMENTO, ESCAVACIÓN E CONSOLIDACIÓN ARQUEOLÓXICA DO CASTELO DA ROCHA FORTE. CAMPAÑA DE 2009

Como dixemos nesta intervención do ano 2009, aco-
metemos soamente un sector do castelo e, neste sentido, 
facíase necesaria a regularización de toda a esquina sur da 
falsa braga tras sanear as zonas da derruba. Existían varias 
zonas entibadas e apuntaladas que presentan graves proble-
mas de tipo estrutural. Os muros necesitaron da escavación 
e limpeza para constatar o vencemento da parte destes so-
bre a vertical, sendo necesario a desmontaxe destes ata che-
gar ao fallo estrutural e realizar a posterior anastilose dos 
paramentos.

A antemuralla tratouse en intervencións anteriores ti-
midamente, aumentando uns 10-12 cm, entre unha e tres 
fiadas de pedra extramuros sen chegar ás zonas sensibles 
do derrube ou á zona rebentada do tocón. Nesta zona da 
torre sur, o muro transversal baixo a torre aumentouse en 
máis de seis fiadas e púidose constatar que a intervención 
foi excesiva. As fotografías orixinais da escavación consta-
tan a pouca potencia do muro, xa que tras a reconstrución 
de principios do século XIV esa construción foi amortizada 
para construír a falsa braga como reforzo defensivo. Dende 
un punto de vista poliercético, non ten sentido que se poida 
manter na fachada exterior da torre este muro que lle facili-
tou o acceso ao invasor. Tras a restauración desta campaña, 
o aproveitamento ou a amortización do muro transversal 
queda patente de cara ao interior, onde foi reconstruído 
nesta campaña, pero non se reflicte ao exterior máis que nas 
primeiras fiadas.

Respecto do resto da antemuralla, procedeuse ao enga-
dido exterior e interior de polo menos 45 metros lonxitu-
dinais de muro, para o que se empregou cachote existente 
recibido en seco e enripiado ao interior. De cara á restau-
ración, o material necesario foi recuperado da escavación 
arqueolóxica realizada na liza, nun espazo que abarcou uns 
10 m lonxitudinais da liza. 

A consolidación e restauración de estruturas reali-
zouse con cachote da zona recibido en seco e enripiado ao 
interior, como se documentou na propia construción da 
antemuralla. Os cachotes con cara apisoada ou traballada 
colocáronse ao exterior, reducindo a zona de enganche e 
recalzando entre cachotes para presentar unha cara lisa. No 
interior, colocáronse cachotes sen cara con recalce menos 
coidado e recheo de pedra de distinto tamaño no interior, 
sempre aglutinada con terra e xabre da zona. 

Nos muros correspondentes ás construcións anexas 
á primeira fase do castelo (mediados do século XIII), re-
cibiuse o aparello concertado con morteiro de cal tinxido 
con pigmentos naturais e realizouse como separador da 

intervención, ao igual que na falsa braga, fragmentos de 
lousa serrada separada cada 70 cm. A coroación dos muros 
tamén se realizou con morteiro de cal tinxido e cepillado 
manualmente.

Seguindo a finalidade de atender as estabilizacións máis 
urxentes, efectuáronse outras intervencións ademais da to-
rre sur. Elimináronse as zonas de entibado xunto á poterna 
de saída oeste. Tras a extracción dos puntais, desmontouse 
o paramento ata o fallo estrutural. Gardáronse todos os ca-
chotes e realizouse unha anastelose colocando estes unha 
vez asentada a fiada defectuosa. Actuouse do mesmo xeito 
no muro norte da liza en contacto coa poterna.

Outra das actuacións fundamentais da cara á futura es-
tabilización estrutural foi a eliminación de zonas de inun-
dación e drenaxe da zona. A escavación nesta zona exterior 
propiciou o asolagamento nas épocas de chuvia e, á vez, 
cortou a saída natural da auga e creouse o estancamento 
artificial da auga. Porén, como era un punto de acometida 
e desaugue utilizado e creado para o propio castelo, todo o 
conxunto estaba dotado antigamente dunhas obras hidráu-
licas e de drenaxe propias do castelo. A solución tomada 
finalmente foi a recuperación e limpeza destas estruturas 
parcialmente descubertas.

A actuación necesitou da eliminación da balsa de auga 
para canalizar cara á drenaxe e cara á súa saída natural, xa 
que nesta paraxe exterior do castelo existe un manancial na-
tural que lle proporcionou auga ao castelo e que continúa 
manando en épocas de chuvia. Posteriormente, só quedaba 
limpar a canle de drenaxe e restituír 2 metros de canaliza-
ción polas obras de canalización tras a reforma de 1320 
(Berenguer de Landoria).

A escavación da gabia de 15 x 2,5 m levouse a cabo 
manualmente mediante metodoloxía arqueolóxica (sector 
3). Os resultados puxeron ao descuberto a existencia dun 
único nivel estratigráfico por baixo do nivel vexetal de terra 
orgánica. Neste nivel, atópase un sedimento de colmata-
ción de configuración areosa sen ningún tipo de material 
arqueolóxico. Por baixo deste, atopamos a rocha granítica 
de base. 

Por último, a estabilización estrutural rematou co re-
crecemento de entre 70 cm e 1,80 m de paramento sobre 
todo o exterior da antemuralla, co fin de evitar os continuos 
derrubes de recheo do paramento na zona sur.
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA  
RÚA TABERNAS 18, DA CIDADE DA CORUÑA  
Emilio Ramil Gonzalez

O proxecto básico reformado e de execución contem-
pla a rehabilitación dun edificio para destinalo a 5 vivendas 
e 1 local comercial. Rúa Tabernas n.º 18,  Paseo da Dárse-
na, n.º 13.

Obras previstas: conforme se especifica no proxecto de 
obra, prevese a rehabilitación e a ampliación dun edificio, 
que ocupará a totalidade do soar onde se vai construír. Ten 
planta trapezoidal de cinco lados e conta cunha superficie 
total construída de 139,70 m2, cunha fronte á rúa Taber-
nas de 04,88 m e de 04,12 m ao Paseo da Dársena. O seu 
fondo acada unha lonxitude máxima de 33,50 m, co eixe 
lonxitudinal orientado NL-SO. A unidade de obra única que 
ocasiona movementos de terra é o oco do ascensor, cunha 
superficie de 3,56 m2 e unha fondura máxima de -1,40 m. 

A actuación que cumpriu realizar, conforme ao previsto 
no artigo 26 do PEPRI do Concello da Coruña, foi a de son-
daxes arqueolóxicas, dada a localización do soar obxecto de 
proxecto na zona A (asentamento da antiga cidade romana). 
Foi executada de acordo co establecido no artigo 25 deste.

O proxecto arqueolóxico recolleu a necesidade de pro-
ceder á valoración do subsolo no punto onde vai ser baleira-
do o foxo do ascensor. Esta valoración foi realizada a partir 
da escavación dunha sondaxe valorativa de 2,00 x 2,00 de 
lado (4,00 m2).

A escavación desta unidade de sondaxe permitiu reco-
ñecer os seguintes elementos e depósitos:

ESTRUTURAS

 » Estrutura 1: restos dun lousado, capa 2, do nivel 1, 
apreciándose en toda a unidade de traballo, exhumán-
dose 14 pezas de neis local, de diferente tamaño e gro-
sor, entre 12 cm-1, 05 m, de lonxitude (as pezas de 
menor tamaño continúan baixos os perfís da sondaxe) 
e 18-60 cm de grosor. As pezas de maior grosor soa-
mente están traballadas pola cara superior; é dicir, son 
pezas medianas de neis colocadas, sen traballar, agás a 
cara que actúa como lousado.

 » Estrutura 2: exhúmase parte dun muro, dirección L-O 
de 1, 90 m de lonxitude, continuando baixo o perfíl L, 
e cortado cerca do perfil O, polas obras de cimentación 
modernas da vivenda, cunha anchura visible de 46-56 
cm. A altura recuperada é de 50-60 cm. Construída 
a base de cachotería irregular por superposición de 
fiadas horizontais de pedras de diferente tamaño, me-
dianas e grandes, utilizando pezas pequenas como cu-
ñas para asento das pedras grandes. Trátase dun muro 
romano reconstruído, que non garda unha aliñación 
perfecta leste-oeste, aínda que se trata da cimentación 
deste. As pedras están tomadas cunha argamasa arxilo-
sa de cor amarelenta.

Planta muro romano, na que se aprecia a 
cimentación e a reconstrución do muro
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 » Estrutura 3: pavimento. Cara ao norte da sondaxe, no 
interior da habitación relacionada co muro romano ex-
humado, recupérase parte dun pavimento de opus sig-
ninum, capa 7 do nivel 3, parte dun solo que continúa 
baixo o perfil norte. Cara ao sur da sondaxe, no exterior 
da habitación, o pavimento é de arxila amarela moi pisa-
da, capa 6, nivel 2, recuperándose ao longo da sondaxe, 
continuando baixo o perfil sur.

Observouse a seguinte secuencia estratigráfica:

 » Nivel 0 (s. XX): corresponde ás últimas reformas da 
PB do soar.
 x Capa 0: plaqueta cerámica, tipo lousa de cor branca 

de 33 x 33 cm, de 1 cm de grosor.
 x Capa 1: formigón, base do piso, 22 cm.

 » Nivel 1 (s. XIX): corresponde ás reformas do actual 
inmoble.
 x Capa 2: lousado, que presenta un desnivel leste-oes-

te, pasando de 8 cm a 25 cm dende a plaqueta actual.
 x Capa 3: terra amarela de limpeza para asentar o lou-

sado, de 12-14 cm de potencia.
 x Capa 4: recheo de nivelación baixo lousado, de terra 

escura con cerámica moderna, algunha ostra e ósos, 
escavándose ata 24 cm.

 » Nivel 2 (romana tardía, s. IV): nivel que se corres-
ponde ao muro xa descrito.
 x Capa 5: derruba de pedra de construción do muro 

romano, con material construtivo, tégulas e ladrillo 
romano, 6 numismas, 2 anacos de cerámica común, 
e unha sigillata, cunha potencia de 30-35 cm.

 x Capa 6: pavimento de arxila amarela pisada, localiza-
do no exterior da habitación romana.

 » Nivel 3 (romano anterior ao s. IV): relacionado cun-
ha ara recuperada na derruba, reutilizada na reconstru-
ción do muro.
 x Capa 7: Pavimento de opus signinum.

Á fondura de -1,40 m interrompeuse a escavación por 
mor dos restos romanos e a imposibilidade de profundar 
sen ampliar a superficie de traballo.

MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS

 Foron recollidos materiais arqueolóxicos relacionados 
con tres momentos diferentes:

1. Etapa moderna: fragmentos de cerámica vidrada e 
louza.

2. Romano tardía: material construtivo, cerámica co-
mún, parte dun prato de sigillata africana, e 6 numis-
mas, concretamente semis, século IV.

3. Romano anterior (S. I-II): ara dedicada a Xúpiter.

En función dos resultados obtidos e plasmados neste 
informe, pódese coidar:

1. Foron recoñecidos practicamente 4 m2, dunha su-
perficie total afectada pola localización do foxo do 
ascensor.

2. Na unidade de sondaxe, non se acadou a cota de 
fondura prevista en proxecto, a rocha nai, por mor 
da exhumación de restos de época romana, muro e 
pavimentos.

3. A estratigrafía documentada sinala a existencia de 
niveis primarios propios da construción actual e as 
súas reformas, observándose na sondaxe restos dun-
ha etapa histórica anterior, a época romana. Recupé-
rase parte dunha habitación, concretamente un muro 
e dous tipos de pavimentos, arxila pisada e opus sig-
ninum; hai material ergolóxico relacionado, cerámi-
ca, numismas e unha ara romana.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA RÚA TABERNAS 18, DA CIDADE DA CORUÑA
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Ara romana na que se aprecia a epigrafía
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA RÚA 
DO FRANCO N.º 31, SANTIAGO DE COMPOSTELA
Manuela Pérez Mato

O sector do inmoble obxecto de estudo é unha propie-
dade que consta dun baixo e unha planta primeira cara á rúa 
do Franco e unha ampliación en planta primeira cara á rúa 
do Vilar onde, separada por unha parede, se sitúa o baixo do 
inmoble n.º 56 da rúa do Vilar, sector onde se localizan as 
esqueiras de acceso ás plantas superiores.

Durante os traballos de limpeza e repicado das paredes 
no lenzo do paramento leste da planta baixa do n.º 31 da 
rúa do Franco foi localizado un arco de medio punto. A súa 
posición indica que este lenzo funcionou como fachada do 
inmoble. Tal e coma sucede noutros inmobles de Compos-
tela, o aparello deste lenzo (cachote de xisto informe con 
abundante ripio) non parece moi propio dunha fachada 
principal polo que ou ben foi construído para ser revoca-
do ou o inmoble contaba cun vestíbulo que conformaba a 

fachada. Este hipotético vestíbulo tería as dimensións da 
actual planta baixa.

O que está claro é que este sector máis occidental do 
predio se trata dun engadido posterior ao inmoble que nun 
principio remataba na parede onde se sitúa o arco rexistra-
do. Este dato proporciónanolo a lectura dos paramentos 
onde se aprecia que as paredes norte e sur das plantas estu-
dadas (baixa e primeira cara á rúa do Franco) están apoiadas 
sobre o lenzo E. Segundo información proporcionada po-
los servizos técnicos de arqueoloxía do concello de Santia-
go, este feito responde a unha certa xeneralidade na rúa do 
Franco, onde se aprecia co paso do tempo unha ampliación 
das propiedades cara á rúa, modificando a súa aliñación ata 
a situación actual. 

Arco Oeste
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O arranque do arco está situado a +0,71 m sobre a cota 
do substrato, polo que esta diferenza de cota indica que 
para acceder a este tiña que existir unha esqueira ou ram-
pla que foi eliminada probablemente no momento no que 
se pechou o arco.

Curiosamente, o arco presenta características moi di-
ferentes en ambas as caras; así, mentres na cara W aparece 
un arco de medio punto coas súas doelas conformadas por 
grandes pedras de cantería, na cara E (cara á rúa do Vilar) 
o arco ten unha morfoloxía máis clasicista, cun escárzano 
conformado por pezas de cantería de granito de dimensións 
máis reducidas que as da cara W. Así mesmo, no sector les-
te, as doelas aparecen a unha cota superior que na cara W 
(aprox. +0,40 m) e, polo tanto, o arco presenta un abucina-
mento cara ao exterior (W), dato non rexistrado ao atoparse 
o intradorso non visible polo entullo existente.

A modo de hipótese, desenvolvemos a teoría da exis-
tencia dunhas esqueiras que unha vez atravesado o arco 
comunicaban coa planta nobre situada na primeira planta.

Con base nos fragmentos de cerámica atopados, pen-
samos que, probablemente a finais do século XVIII, inicios 
do século XIX, o arco, así como un van existente no mesmo 
lenzo na planta primeira no sector sur, foron pechados.

O tapiado das estruturas, en principio, parece indicar 
un repartimento da propiedade ou polo menos unha clara 
individualización de sectores, configurando dous espazos 
diferenciados; a saber, un situado no sector W constituído 
por planta baixa e primeira con entrada exclusivamente pola 
rúa do Franco e outro no sector leste que probablemente 
ocupaba todo o baixo con entrada pola rúa do Vilar.

Neste sector, que se corresponde coa planta primeira, 
sector leste, foi necesaria unha nova remodelación do espa-
zo. Para iso, foi depositado un recheo que permitiría salvar 
o desnivel existente coa rúa do Vilar, xa que a partir da in-
utilización de arco e esqueiras, a entrada a este sector sería 
realizada exclusivamente por esta rúa. 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA RÚA DO FRANCO N.º 31, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Arco Este

115



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia da Coruña

Co fin de contrarrestar o empuxe deste recheo sobre 
o tapiado do arco foi construída unha estrutura pétrea de 
xeito semicircular documentada entre o devandito recheo 
no sector onde limita co arco. Así mesmo, entre este recheo 
instalouse a rede de saneamento conformada por unha can-
le de pedra que no sector máis próximo ao arco remata nun-
ha arqueta de similar morfoloxía.

Unha vez instaladas as devanditas estruturas, conti-
nuouse o recheo cunha potencia media de 0,50 m e sobre el 
colocouse un pavimento pétreo conformado por pedras de 
cor negra (anfibolita) de tamaño e factura irregular asenta-
das con morteiro de terra moi compactada. Este pavimento 
aparecía interrompido cara ao W e descoñécese se respon-
día á necesidade de acceso á arqueta ou ben se foi destruído 
durante a execución dunhas remocións anteriores á reali-
zación das sondaxes. Polas súas características, este solado 
parece propio dos utilizados nas cortes dos animais, polo 
que podemos pensar que era aquí onde se situaban tras a 
súa entrada pola rúa do Vilar.

A partir da reunificación da propiedade (polo menos 
dende 1888, onde na documentación privada consulta-
da aparece todo o predio en mans de D.º Bernardo Anto-
nio Portela Pérez) foi necesaria unha nova remodelación 
do espazo. Aínda que a propiedade está baixo un mesmo  

propietario, polo menos dende 1888 é probable que es-
tas reformas fosen realizadas a partir da compra do soar 
en 1902 por D.º Antonio Rius y Planas, novo propietario 
que con esa mesma data solicita licenza ao concello para 
a reforma da fachada da planta baixa e primeira do n.º 31, 
que chegara a esa data cunha marcada diferenza estilística 
respecto ás plantas superiores, testemuña no exterior do 
inmoble da diferenza espacial documentada interiormente. 
Por suposto, a reunificación do espazo interior trouxo con-
sigo a necesidade de establecer entre o sector E e W unha 
nova comunicación entre eles, para o que foi practicado un 
van situado ao norte do arco na planta primeira (xa que a 
baixa quedara inutilizada no sector leste pola deposición do 
recheo).

En resumo, esta intervención demostra a necesidade 
de que as intervencións arqueolóxicas, polo menos nas zo-
nas históricas, deben contemplar a lectura de paramentos 
que, en moitos casos, achegan máis información que as son-
daxes, dado que en moitas das zonas históricas as constru-
cións realizadas a partir do século XIX practicaron rebaixes 
no subsolo ata atopar o substrato natural, co fin de erguer 
os alicerces dos novos edificios, que pola maior altura ne-
cesitaban unha cimentación sólida, o que en moitos casos 
supón a destrución dos niveis arqueolóxicos e consérvanse 
restos significativos nos lenzos que foron reaproveitados.

  CD 102A 2009/102-0

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA RÚA DO FRANCO N.º 31, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Zona de actuación Franco 31
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DO INMOBLE N.º 29 DE CASAS 

REAIS DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A CORUÑA)

María del Mar López Cordeiro

Entre os meses de maio e xullo de 2009, realizouse 
a actuación arqueolóxica necesaria para a execución do 
proxecto modificado básico e de execución para a rehabi-
litación do edificio para uso hoteleiro-pensión na rúa das 
Casas Reais n.º 29 de Santiago de Compostela (A Coruña). 
Os obxectivos básicos da actuación concretáronse en dous 
puntos. Por un lado, pretendeuse caracterizar dende o pun-
to de vista arqueolóxico o soar obxecto da actuación; por 
outro, perseguiuse evitar calquera afección sobre o patri-
monio arqueolóxico que puidese conservarse no subsolo do 

soar ou integrado nos paramentos do edificio. Para iso, foi 
deseñada unha metodoloxía na que as ferramentas básicas 
foron dúas: o baleirado bibliográfico e documental e o con-
trol arqueolóxico a pé de obra das obras de rehabilitación.

Os traballos arqueolóxicos desenvolvidos serviron 
para reconstruír as últimas etapas da historia do edificio. 
Para afondar no coñecemento da historia do soar no sécu-
lo XIX e anteriores, xurdiron diversos problemas que se 
poden concretar na ausencia de documentación histórica 
e no forte impacto que a construción desta última vivenda 

Vista parcial da cimentación do muro Este da edificación
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tivo no rexistro arqueolóxico precedente. Malia o exposto, 
foron identificados indicios que permiten confirmar que 
o trazado da cerca discorreu en paralelo ao muro leste da 
edificación. Neste sector, a cimentación a nivel de soto pre-
senta aspectos construtivos diferentes ao resto de muros da 
edificación, en especial no que se refire ao aparello empre-
gado, que responde a características moi similares en canto 
a tamaño, materia prima e rematado, ás definidas para estru-
turas relacionadas coa cerca medieval. Este extremo pode-
ría estar simplemente relacionado co emprego de material 
reutilizado neste punto, aínda que non se pode desbotar 
que esteamos ante os restos dunha cimentación máis anti-
ga. Non obstante, os traballos resultaron insuficientes para 
poder determinar a relación deste muro coa cerca medieval. 
Para poder aclarar este punto, será necesario esperar a que 
se realicen intervencións nos edificios lindeiros que permi-
tan examinar as súas cimentacións e paramentos.

  CD 102A 2009/257-0

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO INMOBLE N.º 29 DE CASAS REAIS DA CIDADE DE  
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

Diferentes características na cimentación do muro Este da vivenda
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SONDAXES MANUAIS NO PROXECTO BÁSICO 
PARA OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA 

UNIFAMILIAR NA PRAZA RAMÓN TOXO N.º 5. 
PADRÓN. A CORUÑA

Victor Rúa Carril

XUSTIFICACIÓN

A intervención arqueolóxica lévase a cabo con motivo 
da construción dunha vivenda unifamiliar na praza de Ra-
món Toxo n.º 5, Padrón, coa finalidade de avaliar a súa fer-
tilidade arqueolóxica.

Trátase dunha actuación no contorno de protección do 
ben catalogado como paisaxe pintoresca polo Real decre-
to 3260/1977, do 11 de novembro, e polo tanto segun-
do o establecido na disposición adicional segunda da Lei 
8/1995, do patrimonio cultural de Galicia, forma parte do 
Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia. En con-
secuencia, de acordo co artigo 54 da devandita lei, precisa 
da autorización previa da Consellería de Cultura e Deporte.

METODOLOXÍA 

Formúlase unha intervención mediante sondaxes 
manuais.

A intervención desenvolveuse ao longo dos días 4, 7 e 8 
de setembro de 2009.

Iníciase a intervención cunha limpeza superficial da 
zona obxecto de sondaxes, para a continuación proceder á 
apertura das ditos sondaxes de xeito manual.

Comézase a executar en primeiro lugar a sondaxe n.º 
1 localizada na parte máis oriental do soar (ver plano de 
sondaxes), para a continuación seguir coa sondaxe n.º 2 
localizada no medio do soar e, por último, a sondaxe n.º 3 
localizada no sector máis occidental do solar.

Planta da estrutura, sondaxe 2Secuencia estratigráfica, sondaxe 1. Perfil E
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SONDAXES MANUAIS EN PROXECTO BÁSICO PARA OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR NA 
PRAZA RAMÓN TOXO N.º 5. PADRÓN. A CORUÑA

  CD 102A 2009/275

En canto á estratigrafía, podemos dicir que é moi simi-
lar nas tres sondaxes, e estaría composta por un primeiro 
nivel de recheo, un segundo nivel formado tras a demoli-
ción da casa existente con anterioridade e, por último, un 
terceiro nivel que correspondería co nivel de abandono da 
antiga casa.

En canto ás estruturas detectadas, tan só se documen-
ta a E-2.1 Localizada en planta na sondaxe 2 a unha cota 
aproximada de -82/85 cm, e conformada por unha serie 
de pedras, tellas e ladrillos de pequeno e mediano tamaño 
en disposición horizontal, conservando en algúns puntos 
restos do que parece ser unha argamasa de cor amarelenta.

Esta estrutura estaría cuberta polo nivel de abandono 
da casa (nivel 2).

Trataríase dun escachado ou chan bastante alterado 
dunha das dependencias da antiga casa. Non se visualiza 
ningún fragmento de cerámicas asociado a esta estrutura.

En canto ao material visualizado, evidénciase nos niveis 
1 e 2 e correspóndese con diferentes fragmentos de cerámi-
cas e louzas de adscrición contemporánea.
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DA CASA DA CULTURA  
DE PONTEDEUME (A CORUÑA) 

María del Mar López Cordeiro

A actuación arqueolóxica realizada dentro do marco do 
proxecto básico e de execución de reforma da Casa da Cul-
tura (Concello de Pontedeume, A Coruña) foi desenvolvida 
entre os meses de agosto e setembro de 2009. A actuación 
consistiu, en liñas xerais, no control arqueolóxico a pé de 
obra das citadas obras, actividade que permitiu obter unha 
caracterización arqueolóxica do edificio obxecto de tra-
ballo. A Casa da Cultura de Pontedeume ocupa o antigo 
Convento de Santo Agostiño, fundado no territorio extra-
muros da vila en época moderna, aínda que dentro da cida-
de histórica. A zona histórica de Pontedeume foi declarada 
ben de interese cultural polo Decreto 2234/1971, do 13  
de agosto.

 » Caracterizar dende o punto de vista arqueolóxico os te-
rreos ocupados polo inmoble.

 » Coñecer mellor os modos construtivos do edificio co 
obxecto de poder identificar as diferentes etapas de 
desenvolvemento deste, a través do estudo dos seus 
paramentos.

 » Contribuír á caracterización histórica do convento de 
Santo Agostiño e o seu ámbito e situar a devandita ca-
racterización dentro do contexto da historia da vila.

Vista xeral da fachada do edificio principal da Casa da Cultura de Pontedeume
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Os obxectivos básicos da actuación pódense resumir 
en tres puntos. En primeiro lugar, pretendíase caracterizar 
dende o punto de vista arqueolóxico os terreos ocupados 
polo inmoble. En segundo lugar, perseguíase coñecer me-
llor os modos construtivos do edificio, co obxecto de poder 
identificar as diferentes etapas de desenvolvemento deste, a 
través do estudo dos seus paramentos. As actividades ante-
riores ían encamiñadas a caracterizar dende o punto de vis-
ta histórico o convento de Santo Agostiño e o seu ámbito, 
e situar a devandita caracterización dentro do contexto da 
historia da vila. A consecución destes obxectivos precisou 
do deseño dunha metodoloxía na que as ferramentas clave 
foron o baleirado bibliográfico e documental, a análise es-
trutural, a lectura de alzados e o control arqueolóxico a pé 
de obra.

Para a construción e comprensión da valoración ar-
queolóxica final obtida, hai que ter en conta dous inconve-
nientes importantes: (1) as antigas dependencias monacais 
consérvanse moi parcialmente e foron obxecto de profun-
das remodelacións, especialmente a partir da desamortiza-
ción do XIX; (2) o estudo das diferentes unidades murarias 
limitouse aos paramentos obxecto de rehabilitación; é dicir, 
a aqueles muros para a restauración dos cales foi necesa-
rio retirar as revocaduras exteriores, polo que a lectura se 

realizou con base nos paramentos exteriores dos edificios; 
(3) por outro lado, a realización dun baleirado documental 
exhaustivo excedía os obxectivos deste traballo, polo que 
non se poden achegar cronoloxías absolutas na práctica to-
talidade das etapas construtivas.

Tendo en conta os condicionantes anteriores, puidé-
ronse diferenciar no edificio as seguintes etapas construti-
vas, enumeradas da máis antiga á máis recente:

 » Fase I. A fase construtiva máis antiga corresponderíase 
co momento de fundación do convento (a mediados do 
século XVI) e primeiros lustros de vida deste. Ademais 
dos arranques de diversas bóvedas conservadas no inte-
rior do edificio, o elemento máis representativo desta 
fase correspondería aos restos do claustro. O claustro 
primitivo foi de maiores dimensións ao actual, a arca-
da e a galería que o delimitaban debeu de estenderse 
por toda a fachada posterior do edificio e parte da zona 
axardinada actual. Pola súa tipoloxía e características 
construtivas e decorativas, propias dun Renacemento 
tardío, a súa construción debeu de abordarse no século 
XVII.

 » Fase II. Grazas á bibliografía ao uso, coñecemos un 
documento que fala dunhas obras de ampliación da fa-

  CD 102A 2009/483-0

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA DENTRO DO MARCO DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE REFORMA DA CASA 
DA CULTURA (CONCELLO DE PONTEDEUME, A CORUÑA)

Identificación das unidades estratigráficas nos alzados do edificio Identificación das unidades estratigráficas na planta do edificio
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chada promovidas polo arcebispo compostelán Barto-
lomé Rajoy e Losada. Tendo en conta as características 
construtivas e decorativas da fachada actual do edificio 
principal, parece claro que este sería o froito da devan-
dita remodelación que sería efectuada aproximadamen-
te a mediados do século XVIII. A devandita reforma de 
fachada incluíu a construción ou reforma de parte dos 
laterais do edificio.

 » Fase III. No século XIX, ten lugar unha das etapas máis 
críticas na historia da edificación. Os diferentes cam-
bios de uso aos que se ve exposta tras a desamortiza-
ción, levarán parellas diversas reformas das que unha, 
a máis importante, deixou pegada nos paramentos do 
edificio a través dunha inscrición no lintel dunha ven-
tá da fachada posterior (1860). Nesta data, o edificio 
pasou a titularidade privada, sendo o seu propietario 
José Benito Guntúriz, quen probablemente sexa o res-
ponsable da maior parte dos cambios na morfoloxía da 
fachada posterior.

 » Fase IV. As características do edificio secundario falan 
dunha edificación construída nunha única etapa que, 
tendo en conta o aparello e morteiros utilizados, non 
debeu de ser moi afastada á da obra de Guntúriz. Sabe-
mos que a igrexa foi derrubada en 1867 e que ese mes-

mo ano se inaugurou a avenida de Rajoy, así que moi 
posiblemente a edificación levantaríase nesa segunda 
metade do século XIX. Malia o exposto, hai que des-
tacar que nos seus muros, especialmente nos laterais 
leste e norte, se aprecian reformas posteriores.

 » Fase V. A partir das últimas décadas do XIX, produci-
ríanse polo menos dúas reformas. A primeira delas su-
poría o cegado da parte do alzado norte que coincidía 
coa galería do claustro, da cheminea, e varios parchea-
dos de ambos os dous edificios, así como o recheo dos 
vans do alzado leste do edificio secundario. Unha das 
características máis distintivas desta etapa é a utiliza-
ción ademais de cachote, de ladrillo macizo e morteiro 
de cal utilizado tanto para rexuntar coma para as revo-
caduras finais. Esta reforma podería ser de finais do 
XIX ou de principios do XX.

 » Fase VI. Novos parcheados nos muros de ambos os 
dous volumes, apertura de novos vans e cegados dou-
tros, terán lugar no século XX, como así o evidencia a 
utilización de ladrillo oco e cemento. Estas reformas 
poderían estar relacionadas coa última fase de ocupa-
ción do edificio, cando se converte na Casa da Cultura 
de Pontedeume.

CD 102A 2009/483-0  
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA 
AVENIDA DA MARIÑA, N.º 14 (A CORUÑA)
Simón Pena Basso

A edificación obxecto dos traballos arqueolóxicos for-
ma parte do conxunto das Casas de Paredes, resultado da 
iniciativa do capitán xeneral Pedro Martínez Cermeño, que 
se encargou de proxectalas conforme ao gusto da Ilustra-
ción. Foron construídas entre 1779 e 1785 para atenuar a 
demanda de vivendas que padecía o barrio da Peixería, aín-
da que unicamente foron ocupadas por homes adiñeirados.

Cabía a posibilidade de que esta edificación contase 
cun soto que nun momento indeterminado fose colmatado 
probablemente con area e/ou terra. A cota máxima de pro-
fundidade á que se tiña previsto chegar inicialmente era de 
2,5 metros para unhas superficies de aproximadamente 4 
m2 (2 x 2 metros) para cada unha das catro sondaxes valo-
rativas (medidas que finalmente variaron e posteriormente 
foron ampliadas a consecuencia dos resultados dos traba-
llos arqueolóxicos).

SONDAXE 1

Non podemos falar de grandes achados nin de grandes 
resultados. En canto ás estruturas, temos: 

 » Os muros de cimentación dos soportais (probablemen-
te unha apropiación do espazo público), C1.

 » Un muro (E1) situado debaixo do lousado, en pedra de 
granito e argamasa de cal, de cor amarelenta e que con-
ta a case 1,5 metros cunha base mais ancha e que sobre-
sae uns 40 cm dende a vertical. Esta base como mínimo 

ten unha potencia doutros 30 cm, que foi o momento 
no que se deixou de escavar debido á presenza de auga 
ea o perigo pola inconsistencia do perfil E1.

 » O lousado de pedra de granito que atopamos tamén nas 
sondaxes 2 e parte da 4. Neste caso, probablemente 
formaría parte da pavimentación orixinal da rúa, xa que 
esta zona é unha apropiación da zona de galería que no 
resto da Casa Paredes é de dominio público.

Observamos unha pauta clara, a existencia dun recheo 
uniforme por debaixo do nivel de lousado e entre os mu-
ros da edificación existente. Este recheo de cor alaranxa-
da e areoso presenta abundantes restos cerámicos (tanto 
de mesa coma de construción), moitos deles rodados pola 
acción do mar, vidros, cunchas (principalmente, ameixas, 
lapas e ostras), osos e metais (principalmente, cravos de 
ferro). Cabe destacar a presenza significativa de sílex no re-
cheo (probablemente, procedente dos lastres dos barcos).

SONDAXE 2

Non se atoparon estruturas dentro dos niveis de re-
cheo, a non ser a propia cimentación da edificación (C2). 
Destacan uns buratos a uns 20-25 cm do nivel do chan ac-
tual, que serían o asento das vigas que servirían de cuberta 

1  O muro que pecha a galería, ao E da sondaxe, non ten 
cimentación e está sobre o nivel de pavimentación actual.

Final  da sondaxe 1 Final  da sondaxe 2
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para o soto e chan para a planta baixa. Temos que mencio-
nar, por outra parte, a existencia dun nivel conformado por 
pedras de granito ben asentadas e con lixeira caída cara ao 
S que conformarían quizais o nivel de chan do soto preexis-
tente (P2).

Os materiais atopados correspóndense con fragmen-
tos de louzas e cerámicas vidradas, así como cerámicas de 
construción de adscrición contemporánea, todo iso dentro 
dun nivel de recheo agrisado, uniforme, de textura areosa 
e con pedras de medio tamaño. Esta foi a tónica tamén nas 
sondaxes 3 e 4.

SONDAXE 3

O achado máis significativo foi a E2, probablemente un 
muro medianeiro do soto preexistente en pedra de granito 
e de factura similar á medianeira do edificio, cunha anchu-
ra de 65 cm aproximadamente e polo menos unha potencia 
que vai dende os 20 cm (onde se constata por primeira vez 
a estrutura) ata os 170 cm (onde finalizan as tarefas de es-
cavación arqueolóxica pola existencia de auga); é dicir, 150 
cm.

Non atopamos signos de pavimentacións e supérase a 
cota na que se atoparon na sondaxe 2. Na fachada do edifi-
cio, xusto debaixo da fiestra, atopamos unha “porta” (C3) 
cegada por outro muro de granito de peor factura que o 
resto das cimentacións e que foi executado posteriormen-
te. Quizás a través dela se accedese ao soto e que este uni-
camente fose utilizado dende onde está a medianeira cara 
ao O (onde se sitúa a pavimentación, que por outro lado se 
atopa no límite anterior ao nivel de auga que atopamos no 
resto das sondaxes).

Realizouse unha ampliación para delimitar o trazado da 
E2. Os resultados foron os seguintes:

 » Constatouse a E2 como un piar ou pilastra cun rebaixe 
perfectamente escuadrado para a colocación dunha 
viga de madeira (da cal aínda quedaban restos).

 » Comprobouse a existencia dun muro (E2’) que pecha-
ría o espazo de utilización do soto preexistente e que 
iría dende a E2 ata a fachada traseira do edificio. Esta 
estrutura probablemente foi realizada nun momento 
posterior ao resto do edificio e, polo tanto, á E2, xa que 
a súa manufactura (polo menos na parte descuberta) é 
máis ruín, con pedra e argamasa do mesmo tipo, pero 
peor colocada. A E2’ está pegada a E2 e a parede da 
fachada traseira, non imbricada, polo cal é probable 
que se realizase, como xa mencionamos anteriormente, 
para pechar ese espazo do soto do cal se conserva pavi-
mentación e que sería o único que se chegou a utilizar 
como tal.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA AVENIDA DA MARIÑA, N.º 14 (A CORUÑA)
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Estruturas na sondaxe 3 e ampliación
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SONDAXE 4

Atopamos dous niveis de pavimentación relacionados 
coa ocupación recente da construción. O máis recente (P3) 
foi o tamén atopado nas sondaxes 1 e 2, en pedra de granito 
de tamaños relativamente importantes e con pedras tenden-
tes á forma cadrada ou rectangular. O máis antigo (P4) esta-
ría xusto debaixo (entre medias unicamente dous niveis de 
arxila gris e alaranxado), con pedras de granito máis peque-
nas e dispostas de forma irregular. Ambos os dous niveis de 
lousado atopáronse na parte sur da sondaxe, xa que a zona 
norte estaba alterada pola presenza dunha canalización  
de gres.

Por outra banda, contra o lado N atopamos na cimen-
tación da fachada unhas ventaíñas que se poden observar 
na fachada posterior da rúa da Estacada (marcada en cor 
gris-C4); e no perfil sur da sondaxe atopouse o que se po-
dería corresponder coa base das escaleiras da edificación.

A modo de conclusión, achamos restos estruturais sem-
pre relacionados coa edificación existente, tanto co seu uso 
recente coma co seu probable uso máis antigo (a presenza 
dun soto colmatado con area).

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA AVENIDA DA MARIÑA, N.º 14 (A CORUÑA)
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NA RÚA 
PREGUNTOIRO Nº. 23, SANTIAGO DE COMPOSTELA

Manuela Pérez Mato

Co fin de levar a cabo a construción dun auditorio para 
Caixanova na rúa Preguntoiro n.º 23 de Santiago de Com-
postela, realizáronse diversas intervencións arqueolóxicas 
(sondaxes valorativas previas, escavación en área e control e 
seguimento das obras) que permitiron documentar diversas 
estruturas pétreas que se corresponden cos restos do pazo 
de Ximonde. Este pazo baixomedieval/moderno (no estado 
actual da investigación descoñecemos a data da súa cons-
trución), tal e como se desprende do estudo das fontes, es-
taría formado por un edificio principal no sector oeste e un 
espazo de horta no sector leste, separados por unha calexa 
(documentada dende 1783 en planos históricos da cidade) 
que foi incluída no predio entre os anos 1796 e 1893 que, 
aínda que funcionaba como paso público, estaba cuberta, 
polo que podemos pensar que se efectuou unha ampliación 

do inmoble que sobrevoaba a referida calexa. Entre os anos 
1893 e 1910, a calexa foi ocupada na súa totalidade polo 
inmoble, xa que nesa última data construíse un inmoble na 
rúa Almenas, comunicado co n.º 23 do Preguntoiro, baixo 
proxecto de López de Rego.

O primitivo edificio principal do pazo comprendería 
o espazo situado entre a fachada á rúa Preguntoiro (U.E. 
105) polo oeste e o seu límite leste viría marcado polo muro 
denominado U.E. 61=93. No sector oeste, pensamos que 
a súa fachada nun primeiro momento estaría conformada 
polo muro 46=124 que presenta un maior tamaño que os 
interiores e unhas características construtivas diferentes, 
similares á U.E. 61=93. Esta fachada oeste probablemen-
te estaría precedida por un espazo a xeito de vestíbulo ou 
soportais, como sucede noutras casas importantes de San-

Planta escavación
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tiago, que o mais probable é que se estendesen ata a fachada 
actual. Polo leste, a 2,67 m ao leste da fachada neste sector 
(U.E. 61=93), aparecen os restos pétreos dunha estrutura 
porticada (U.E. 99) que lindaba coa calexa. Desta estrutu-
ra só se conservaban as primeiras fiadas e tres arranques de 
columna de granito. 

Respecto do muro U.E. 61=93, que consideramos a 
fachada leste do pazo, presenta na súa solución construtiva 
un aspecto moi curioso. Os muros interiores do pazo foron 
erguidos nalgún caso sobre fosas preexistentes e, cando 
é así, o muro introdúcese na fosa. No caso do muro U.E. 
61=93, o seu trazado coincide con dúas delas, unha no sec-
tor norte (fosa U.E. 82) e outra no sector sur (fosa U.E. 94) 
e, contrariamente ao que sucede cos muros interiores, non 
se constrúe sobre elas, senón que se circunvalan creando 
unha estrutura con xeito de U, o que xera un espazo baleiro 
sobre as fosas. Estas estruturas teñen desenvolvemento en 
plantas superiores a xeito de fornelas.

Así mesmo, foi documentada a rede de pluviais do pazo, 
constituída por dúas canles pétreas. Unha (U.E. 5´) con caí-
da cara ao Preguntoiro. A segunda canle (U.E. 5´) tiña caí-
da cara ao sector leste e, unha vez atravesada a fachada leste 
e a estrutura porticada U.E. 99, enlazaba coa rede pública 
(U.E. 100) que discorría pola calexa leste, con dirección 
N-S. Ambas foron reutilizadas en época contemporánea. 

As estruturas murarias exhumadas entre os muros U.E. 
46=124 e U.E. 61=93 correspóndense coas particións 
interiores do pazo, conformando as distintas estancias, 
desenvolvidas en plantas superiores, onde se conservaron 
total ou parcialmente ata os anos 70, momento no que se re-
modela o edificio para a instalación de Grandes Almacenes  
El Pilar.

Respecto dos muros localizados entre a U.E. 46=124 
e a fachada cara á rúa Preguntoiro, estes non aparecen en 
plantas superiores, xa que responden a estancias exclusiva-
mente do semisoto existente neste sector, xa que no sector 
W do inmoble existe unha interface de rebaixe no substra-
to, que presenta dende o sector central cara ao sur un des-
nivel de 1 m e, cara ao norte, vai baixando ata acadar tamén 
1 m de desnivel.

Con posterioridade, realizáronse reformas no interior 
do pazo e pensamos que coa construción da esqueira actual 
(o testamento do conde de Ximonde en 1798 menciona a 
compra dun espazo para construír a esqueira e para facer 
reparacións diversas das que non fai descritiva) se remodela 
este espazo, anulando mediante recheos (entre os que no 
sector norte foi construído o pozo U.E. 16) estes semisotos 
e tapiando as portas de entrada a estes. 

  CD 102A 2009/654-0
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Vista fosa U.E. 82

Toma de mostras fosa U.E. 36

Vista fosas 77, 78
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Como dixemos ao inicio deste capítulo, á parte das de-
vanditas estruturas murarias (case todas correspondentes 
a restos do pazo de Ximonde), o achado máis significativo 
desta escavación son 22 fosas (todas, excepto tres, de sec-
ción circular) escavadas no substrato das que foron escava-
das 14. Aparecen repartidas por todo o soar (excepto nos 
sectores SW e NW) e nas escavadas documentouse que a 
maioría están colmatadas mediante depósitos térreos, entre 
os que apareceron restos cerámicos en fase de estudo na ac-
tualidade. As fosas presentan unha factura e unha tipoloxía 
similar e, polo seu número, uniformidade e características 
morfolóxicas, consideramos que responden a un plan de 
uso artesanal. A aparición no sector norte da fosa U.E. 78 
e a interface U.E. 129 no sector sur, que continúa baixo os 
muros respectivos do inmoble actual, indica unha prolon-
gación do establecemento cara aos sectores norte e sur e 
sinala a posterior modificación na configuración parcelaria. 
Non contamos con indicios arqueolóxicos nin documentais 
que nos indiquen a data de inicio da explotación, pero os 
resultados das análises de sedimentos1 atopados no seu in-
terior indican que a colmatación destes se iniciou a partir do 
século XI, o que nos indica que foi a partir dese momento 
cando quedaron en desuso.

Como hipótese de partida, pensamos que se poden 
corresponder cun curtidoiro medieval, con base en exem-
plos atopados noutras partes da península, en Gran Bretaña 
e Irlanda, onde os noques ou píos aparecen escavados no 
substrato, tamén de xeito circular (curtidoiros na cidade 
hispanomusulmana de Vascos en Toledo, curtidoiros de 
Nottingham e Dublín) e cunha distribución un tanto anár-
quica (New Street South-Fumbally Lane, n.º 8, Dublín). A 
diferenza coa existente na rúa Preguntoiro é que esta non 

1  Análise de composición química, análise de contido or-
gánico/fitolitos, análise de pole.

Datación absoluta de sedimentos: recollida de mostras en 
condicións de estanquidade óptica, tratamento de mostra e pu-
rificación da fracción mineral, medida da paleodose mediante 
espectrometría gamma de alta resolución do sedimento. Análise 
estatística e cálculo de idade.

Datación absoluta de cerámica: recollida da mostra en condi-
cións de estanquidade óptica, tratamento da mostra e purificación 
da fracción mineral, medida da paleodose mediante termolumi-
niscencia (TL), medida da radiación gamma in situ do xacemento 
e mediante espectrometría gamma de alta resolución do sedimen-
to, medida da composición da cerámica mediante espectrometría 
de masas por acoplamento de plasma inducido (ICP-MS). Análi-
se estatística e cálculo de idade.

Datación absoluta de materia orgánica a partir do cribado 
e lavado de sedimentos. Medida de 14C mediante espectrometría 
de masas por acelerador (AMS). Cálculo de idade calibrada.

se sitúa preto dun curso de auga, pero o seu abastecemen-
to podería proceder de pozos ou corgos situados no sector 
leste do inmoble, onde o nivel freático aparecía moi super-
ficial baixo o semisoto existente, tal e como se comprobou 
durante as obras que se están a efectuar nese sector, con 
asolamentos continuos que obrigaron a construtora á exe-
cución dun pozo escavado na rocha, onde canalizar as augas 
afloradas.

O indicio que nos levou a pensar que as fosas contiñan 
líquidos é o feito de que relacionadas a elas aparecen re-
baixes no substrato a xeito de pequenas gabias que parecen 
intercomunicar unhas fosas con outras e a existencia dunha 
canle escavada na rocha (U.E. 62) que comunicaba as fosas 
U.E. 82 coa U.E. 81. 

Durante a fase de control e seguimento das obras, foi 
documentada unha gabia escavada na rocha que discorría 
baixo a canle U.E. 5´. Tiña un ancho de 0,30 m e unha 
altura media de 0,60 m, con caída cara ao leste. Esta can-
le estaba claramente relacionada coas fosas denominadas 
U.E.85, 92 e 91.

Tamén foi documentado un rebaixe no substrato no 
sector norte, localizado entre o muro U.E. 53 e o pozo con-
temporáneo U.E. 138 a modo de canle cun alto de 0,45 m 
e un ancho documentado de 0,30 m (xa que cara ao oeste 
aparece interrompido polo devandito pozo U.E. 138) que 
podería estar relacionando a fosa U.E. 80 con outras posi-
bles fosas no sector central. Así mesmo, existe un rebaixe 
no substrato que comunica a fosa U.E. 115 coa interface 
rectangular U.E. 129. Isto enlaza con outra cuestión, os 
posibles diferentes usos dentro da explotación artesanal 
das distintas interfaces. A escavación das fosas permitiu do-
cumentar que as profundidades que acadan cada unha delas 
é diferente (U.E. 76 2,50 m; U.E. 79 1 m; U.E. 115 1,90 
m; U.E. 94 foi escavada ata 5 m de profundidade sen acadar 
o fondo; U.E. 58: 2 m; U.E. 83: 3,20 m; U.E. 84: 3,30 m; 
U.E. 82: 2,20 m) e existen tres fosas (U.E. 134, U.E. 92 e 
U.E. 96) que teñen unha profundidade media de 0,30/50 
m. Polo tanto, podemos deducir que respondían a funcio-
nalidades diferentes dentro do proceso artesanal e algunha 
delas pode corresponderse a pozos de almacenamento de 
auga. 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NA RÚA PREGUNTOIRO Nº. 23, SANTIAGO DE COMPOSTELA

CD 102A 2009/654-0  

129



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia da Coruña  CT 102A 2009/700-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
INMOBLE N.º 18 DA RÚA XELMÍREZ DA CIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Juan José Alonso Braña

O inmoble obxecto de sondaxe localízase no número 
18 da rúa Bispo Xelmírez en Santiago de Compostela, no 
ámbito protexido polo Plan especial 1. O proxecto de re-
habilitación para a explotación dun establecemento hosta-
leiro comprendía unha serie de movementos de terra que 
afectaban o solo do edificio, o que motivou a realización de 
sondaxes avaliativas previas.

A proximidade do inmoble ao Locus Sancti Iacobi, e 
máis concretamente ao sector onde se localizaba a primeira 
cerca da cidade da que probablemente procede o topónimo 
Fonte Sequelo a partir de Fonte do Cinquelo que apare-
ce na documentación dunha venda de casas no Vico Novo 

Estruturas murarias e pozo negro do patio posterior
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en 11191, denominación antiga deste tramo da rúa Bispo 
Xelmírez, incrementaba teoricamente o risco de localizar 
vestixios arqueolóxicos no solo afectado polas obras de re-
habilitación en relación co foso da muralla.                                    

En dúas estancias do baixo do inmoble eran visibles en 
superficie estruturas de cantería procedentes de estadios 
anteriores da vivenda que foran integrados fosilizados no 
edificio actual.

1 González Vázquez, M. 1998 

“A fonte aparece mencionada en 1191, nunha ventd dunhas 
casas situadas no Vico novo; é dicir, na rúa Nova. A. C. S., Tumbo 
C, fol. 108rv”.

Actas do II Congreso Nacional de Historia da Construción, A 
Coruña, 22-24 de outubro de 1998, eds. F. Bores, J. Fernández, 
S. Huerta, E. Rabasa, Madrid: I. Juan de Herrera, SEHC, U. Co-
ruña, CEHOPU, 1998.

A partir das estruturas e paramentos do edificio, apre-
ciábase unha evolución deste dende un casa de menores di-
mensións á actual que incrementou a súa planta a custa do 
espazo da parte posterior á vivenda e dúas ou tres plantas 
en altura. No arquivo municipal localizouse documentación 
relacionada coa última reedificación do edificio que dataría 
de1892, no que se achega un plano que reflicte a fábrica da 
fachada actual.

Para a avaliación do solo do edificio, estimouse nece-
saria a realización de 5 sondaxes distribuídas nas estan-
cias do baixo que contaba cunha superficie construída de  
196,50 m2.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO INMOBLE N.º 18 DA RÚA XELMÍREZ DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A CORUÑA)
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Por motivos de seguridade, ao existir risco de derruba 
e posto que a información achegada por catro das sondaxes 
realizadas de por si era suficiente para unha valoración xeral 
e determinaba a necesidade de realizar o control das obras 
previstas, omitiuse a realización dunha das sondaxes, pos-
tergando a valoración dese sector á realización do control 
arqueolóxico.

Estruturalmente, a planta do edificio reflicte un edifi-
cio con tres sectores diferenciables. Un primeiro sector, a 
parte do edificio máis antiga, albergaba, segundo se cons-
tata na sondaxe realizada, así como nos restos visibles en 
superficie, un lousado na zona de entrada e corredor, así 
como restos dunha antiga lareira. No sector de ampliación 
que conforma un patio interior, a sondaxe realizada puxo 
ao descuberto a continuación do lousado que aparecía no 
primeiro sector e unha canle de lousa alterados pola ins-
talación de soleiras e a reparación dende mediados do  
século XX.

A parte posterior do edificio, engadida moi proba-
blemente tamén na súa totalidade na reforma de finais do 
século XIX, presentaba restos dunha bodega con presen-
za de grandes tallas que datarían da segunda metade do  
século XX. 

O espazo dun antigo patio posterior, probablemente 
cuberto nos anos oitenta, presentaba restos dun pozo negro 
construído con grandes lousas. 

As obras de control realizadas neste limitáronse a com-
probar a extensión dos lousados localizados no sector da en-
trada ata o primeiro patio sen interrupción, constatación da 

maior antigüidade da lareira, procedente dunha edificación 
anterior que, trabada nos paramentos na parte aérea desta, 
presentaba na súa parte posterior un pozo no que desauga-
ba unha canle de pequenos tramos de pedra superpostos. 
O conxunto, que foi reenchido na reforma que se realizou 
a finais do século XIX, permaneceu pola súa solidez como 
apoio da escaleira na nova edificación.

Finalmente, a cota de incidencia dos movementos de 
terra no edificio non afectaba os lousados localizados no 
tramo anterior do inmoble, polo que non se chegou a com-
probar se o foso da muralla do Locus ou algún vestixio re-
lacionado con este se estendía ata o solo do edificio. Baixo 
unha das pezas do lousado detectado pola sondaxe no por-
tal, constatouse a existencia dun rebaixe na rocha que pre-
sentaba unha capa de recheo antigo con restos dunha cons-
trución sen que se puidese concluír a súa orixe polo exiguo 
da toma.

A gabia realizada para a instalación dun ascensor no edi-
ficio permitiu observar a existencia do pozo existente tras a 
lareira e dunha antiga e profunda cimentación do lado sur, 
motivada pola gran pendente da rúa Xelmírez neste tramo. 

Os vestixios con maior interese patrimonial formaban 
parte do conxunto localizado en relación coa lareira e co 
pozo no baixo da edificación antiga, datable probablemente 
entre o século XVII e XVIII. 

Na lareira da primeira planta, aprécianse vestixios dun 
selo, probablemente unha venera, que debeu pertencer a 
unha vivenda anterior á reforma de finais do século XIX e, 
polo tanto, serían contemporáneos do conxunto antedito.

  CT 102A 2009/700-0
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da lareira antiga
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PROXECTO DE SONDAXES ARQUEOLÓXICAS 
VALORATIVAS NO N.º 17 DA RÚA SANTO AGOSTIÑO 

DA CIDADE DA CORUÑA
David Fernández Abella

O soar obxecto da actuación sitúase no barrio da Peixe-
ría ou cidade baixa da cidade da Coruña, fronte ao lateral 
sur da Igrexa de San Xurxo, na zona de expansión  da primi-
tiva cidade medieval da Coruña e antiga zona de asentamen-
to de época romana.

A actuación prevista no soar é a rehabilitación e refor-
ma do edificio existente e a mellora da súa habitabilidade 
coa instalación dun ascensor. Esta será a única actuación 
que incluiría a realización de remocións de terrase adapta-
ríase á reconstrución esencial, aos baseamentos e á fachada 
existente.

Segundo prevé o artigo 26 do plan especial de pro-
tección e reforma interior da cidade vella e da Peixería, 
estableceuse a necesidade da realización de sondaxes ar-
queolóxicas, dada a súa localización na zona de protección 
arqueolóxica A (asentamento da antiga cidade romana).

A actuación deseñada centraríase no único espa-
zo obxecto de remoción de terras na obra, o foxo do as-
censor, cunha sondaxe arqueolóxica manual de 9 m2, 
tamaño que excedería con moito do ámbito espacial de  
colocación deste.

Rúa San Agustín n.º 17. Plano de situación
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Para o desenvolvemento dos traballos procederíase á 
escavación con metodoloxía arqueolóxica ata a cota prevista 
no preceptivo proxecto arqueolóxico (cota de implantación 
do proxecto técnico máis 0,15 m de seguridade).

Daríase por rematada a actuación arqueolóxica no caso 
de acadar a cota de obra prevista no proxecto ou detectar un 
substrato natural.

A actuación estaría orientada a avaliar arqueoloxica-
mente os restos que alí se puidesen rexistrar, así como 
seguir obtendo datos sobre a conformación e a evolu-
ción histórica da cidade da Coruña, e en particular do 
soar que se vai intervir. Sempre se tratou dunha primeira 
fase valorativa, para definir a potencialidade arqueolóxi-
ca do terreo e proxectar, se fose necesario, outra clase de  
traballos arqueolóxicos. 

Para isto, a detección, rexistro e documentación dos 
niveis arqueolóxicos, tanto visual como planimetricamen-
te, e a definición correcta dos depósitos e a súa posición 
estratigráfica, así como o seu sucesivo e cronoloxicamente 
ordenado baleirado, foron os eixes fundamentais para co-
ñecer e comprender as fases formativas que lle afectaron á 
evolución deste soar urbano e o seus estados previos.

En canto ao material arqueográfico, a súa correcta reco-
llida axudou a definir cronolóxica e culturalmente os niveis 
rexistrados na intervención. En caso de materiais de singu-
lar importancia procedeuse a tomar as súas coordenadas es-
paciais de maneira individualizada e en relación co espazo 
de sondaxe e co soar que se vai intervir. Non foron obxecto 
de recollida exhaustiva materiais de construción (fases de 
abandono ou reforma do edificio) restos malacolóxicos ou 
óseos, e limitouse a unha recollida selectiva destes.

  CD 102A 2009/750-0

PROXECTO DE SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO N.º 17 DA RÚA SANTO AGOSTIÑO DA CIDADE DA CORUÑA 

Sondaxe arqueolóxica. Planta. Vista dirección
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Como resultados máis salientables pódese sinalar que 
non se esgotou a estratigrafía arqueolóxica e a intervención 
finalizouse, como era previsto, á cota de -1,65 m.

Toda a sondaxe atópase alterada por unha gabia para a 
instalación da rede de saneamento, que corta os niveis en 
dirección sur-norte e ata unha cota de -1,00 m. Esta tubaxe 
condicionou o desenvolvemento da intervención e o espazo 
de traballo.

Documentáronse polo menos 4 niveis de uso ou solos, 
anteriores á última e definitiva reforma do soar, que data de 
1930. Sobre eles obsérvanse diferentes niveis de recheo ou 
reforma e nivelación que completan a estratigrafía final des-
ta intervención. Non aparecen estruturas de tipo arqueo-
lóxico salientables no espazo prospectado.

En canto aos materiais, temos un rico elenco de cerá-
micas de pequeno tamaño e moi diverso tipo, tanto cerá-
micas grises de época moderna, vidradas interiores de co-
ciña, porcelanas (chinesas, inglesas), louza de diverso tipo 
(Talavera, Faienza portuguesa, Triana…), fragmentos de 
botijuelas, e algún vidro, alén de restos construtivos, mal-
acolóxicos, óseos, e algún numisma, que documentan ar-
queográficamente os diferentes niveis de reforma ou aban-
dono e ocupación do local, e se nos retrotraemos nas cotas 
máis profundas parece que non máis alá do século XVIII.

PROXECTO DE SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO N.º 17 DA RÚA SANTO AGOSTIÑO DA CIDADE DA CORUÑA 

CD 102A 2009/750-0  
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EN PRAZA DA 
CATEDRAL, 13 – MONDOÑEDO (LUGO)
Abel Vigo García

No inmoble n.º 13 da praza da Catedral de Mondoñe-
do, no transcurso dun desentullo dos baixos, atópanse unha 
serie de estruturas que conforman un espazo que parece ca-
drado ou rectangular e cerámicas de diversa índole.

Ante isto, o propietario ponse en contacto coa Direc-
ción Xeral de Patrimonio dando noticia destes achados e, 
dende alí, ditamínase un cribado dos restos de terra xa mo-
vidos e amoreados dentro doutra estancia da propia viven-
da, así como unha sondaxe na zona intacta a continuación 
da xa baleirada.

Debido a todo o anterior, no conseguinte proxecto 
búscase:

 » A valoración da área do contorno e dos restos es-
truturais localizados e que no interior presentan un 
pavimento.

 » A constatación de restos de cultura material semellante 
á recuperada polos propietarios durante o baleirado da 
área onde se atopan os restos estruturais.

 » A valoración global do conxunto co fin de tentar identi-
ficar os restos e prever posteriores medidas correctoras 
en futuras actuacións construtivas no contorno destes.

Para acadar estes obxectivos, proponse o cribado da 
terra extraída da área previamente aberta, a eliminación da 
parte baixa dunha escaleira que apoia na área para escavar e 
a escavación dunha área de 2,60 m x 3,20 m a continuación 
da área aberta na que se documentaron os restos.

O cribado fíxose de forma paulatina e en seco e desfixé-
ronse previamente os carolos de terra que se formaran. Para 
este, empregouse unha malla de 40 mm colocada nunha 
peneira que deu lugar á recuperación de restos cerámicos, 
líticos, óseos e metálicos, entre os que destaca unha peza 
redonda de bronce indeterminada.

Para a completa escavación da sondaxe marcada, era 
preciso proceder a retirar as escaleiras de acceso ao primei-
ro andar por estar estas apoiadas sobre a superficie lastrada 
que ía ser aberta.

A retirada fíxose por medios manuais e ao proceder 
caeu o exterior da parte baixa da parede. Os anacos caídos 
procedían dunha especie de trasdosado que cubría a parede 
da vivenda, onde se puideron apreciar os restos dun arco 
tapiado sobre o que se asenta a propia parede.

Visión Xeral da área escavada
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Nos traballos de escavación, documentáronse 40UE 
entre depósitos (13UE), estruturas (20UE) e cortes (7UE). 
Con isto, podemos constatar unha ocupación vinculada ás 
lastras do século XX (piso actual). Con anterioridade, unha 
estrutura para outra ocupación anterior ou contemporánea 
ao lastrado: unha serie de canos de sumidoiro.

Baixo estes, 3 pavimentos que supoñen tres momentos 
diferentes de uso e un tapiado do arco anterior ao pavimen-
to máis antigo, polo que o arco e a estrutura cadrada po-
derían responder a restos dunha ocupación anterior a ese 
pavimento.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EN PRAZA DA CATEDRAL, 13 – MONDOÑEDO (LUGO)
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Cerámica de tradición local

Conxunto bordes con rebaixe para tapadeira

139



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Lugo

Así, podemos estar a falar de 6 momentos diferentes de 
ocupación neste reducido espazo.

Con iso, pódese ver como se documenta unha superpo-
sición clara de pavimentos, muros e tapiados que nos falan 
da evolución construtiva da zona, podendo remontarse a 
épocas medievais.

Isto é así polo feito de que no muro medianeiro actual 
da vivenda se documentaron pinturas que se datan no sé-
culo XIV ou XV, segundo o informado polo propietario 
(feito xa comunicado á Dirección Xeral de Patrimonio no 
momento da descuberta).

Coma este, está fundado sobre os restos das estruturas 
antigas e preséntase anexo ao muro que separa a vivenda 13 
da seguinte cara ao sur, é posterior a este. Este tamén está 
asentado sobre os muros antigos. Polo tanto, esta primeira 
afirmación é obvia. Se enriba estamos nos fins do medievo, 
abaixo, cando falamos dunha estrutura preexistente esta-
mos remontándonos a datas anteriores. Pero falemos tamén 
da cultura material.

No tocante aos materiais, temos restos cerámicos, me-
tálicos e líticos, pero os que máis luz tiran sobre a área son 
os cerámicos. Aquí temos varias producións que debemos 
considerar: a louza, a cerámica vidrada e a cerámica que 
chamaremos de tradición local.

A louza recuperada percorre un amplo espazo de tempo 
que nos leva dende a época actual (restos de xogos de café 
do século XX e que seguirán vixentes nalgunha casa no mo-
mento presente) á época moderna con posibles producións 
do XVI e do XVIII (os 7 fragmentos con máis interese están 
constituídos por anacos de cerámicas de Talavera, Manises, 
Alcora, Olivares ou producións catalás).

A cerámica vidrada amosa modelos que aínda seguían a 
producirse na zona non hai moitos anos e que se remontan 
no tempo, pero sen poder precisar unha data.

A cerámica de tradición local é un cerámica que, por 
formas e pastas, se presenta como unha produción máis an-
tiga que o resto e que ademais está así reflectido na estrati-
grafía, posto que as producións de louza e cerámica vidrada 
van reducindo a súa porcentaxe ata desaparecer do rexistro 
arqueolóxico, mentres que este tipo de produción vai au-
mentando ata ser o único tipo recollido.

Por outra banda, este tipo de material é semellante 
ao que se pode documentar no mundo castrexo da zona 
(pastas, formas, decoracións e tecnoloxía a simple vis-
ta), pero presenta unha importante diferenza: os perfís  
predominantes.

Mentres que para o mundo castrexo do val de Mondo-
ñedo (ata o século V d. C.) documentamos uns tipos predo-
minantes de potas multifacetadas e, por outra banda, lixei-
ramente exvasada, así como diversos tipos de cuncos, aquí 
predomina un tipo de pota con rebaixe para tapadeira que 
é minoritario en contextos de fin da antigüidade e comezos 
do medievo1.

Malia que nunha zona tan pequena como a aberta é moi 
difícil tirar conclusións rotundas si podemos falar de indi-
cios e hipóteses de traballo que poden valer como punto de 
partida para futuras valoracións na zona.

Así proponse que, tendo un horizonte superior na es-
tratigrafía muraria de fins do medievo (século XIV ou XV), 
para algo que se fai sobre o abandono das estruturas antigas 
e un inferior que polo tipo de produción local podería levar-
nos aos comezos deste, poderiamos estar a falar dun asen-
tamento altomedieval nas súas orixes, debido a que se do-

1  Vigo García, A. (2007), Protohistoria e romanización 
na Mariña Lucense: un exemplo práctico, o Castro de Zoñán, 
USC, 2007.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EN PRAZA DA CATEDRAL, 13 – MONDOÑEDO (LUGO)
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Detalle dun arco na parede

140



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Lugo

cumentan estruturas que parecen que perduraron durante 
moito tempo, pero con reformas (o pavimento máis antigo 
apóiase nos tapiados do arco). E, por outra banda, o cambio 
nas porcentaxes de representación dos modelos cerámicos 
locais fan pensar que estamos lonxe das súas orixes no mun-
do castrexo. Non parece que esteamos a falar de poboacións 
acabadas de chegar dende os asentamentos en altura.

Isto, como se pode ver, non é máis ca unha aproxima-
ción moi xenérica ao recuperado na zona, pero dada a esca-
sa superficie aberta e as características físicas desta non se 
pode precisar máis polo momento.

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA EN PRAZA DA CATEDRAL, 13 – MONDOÑEDO (LUGO)
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Detalle corte diante de arco e pavimento sobre tapiado
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SONDAXES ESTRATIGRÁFICAS NO EDIFICIO O 
CONVENTO NA RÚA DÍAZ FREIJO, 6-8 DE VIVEIRO 
(LUGO)
Emilio Ramil González

O Proxecto básico e de execución contempla a rehabi-
litación do edificio O Convento, de planta baixa, 3 plantas 
altas e baixo cuberta para hotel en Díaz Freijo, 6-8 de Vi-
veiro, Lugo.

Ten por obxecto o desenvolvemento do proxecto de re-
habilitación dun monumento situado na rúa Díaz Freijo de 
Viveiro para a creación dun hotel.

A edificación encóntrase catalogada de acordo co Plan 
especial de protección e reforma interior da zona antiga de 
Viveiro, coa indicación CAT-T111(CEI).

A edificación situada na rúa Díaz Freijo, de estilo ecléc-
tico, data de finais do século XIX principios do século XX. 
Segundo algúns historiadores é unha edificación única no 
seu estilo en Galicia polas súas características formais e es-
truturais. Conxuga as tendencias neogóticas e neorrománi-
cas coa construción en ladrillo.

A súa estrutura de muros é singular, xa que combina a 
pedra, tanto en pezas perfectamente labradas con muros de 
cachotería, como elementos estruturais (pilastras, arcos) en 
ladrillo macizo visto. A estrutura interior é de madeira coa 
cuberta de lousa.

Non hai documentación sobre o proxecto nin se sabe 
o arquitecto que o deseñou, pero si se sabe que pertence á 
escola de Gaudí ou a dalgún dos seus discípulos.

A parcela ten 280 metros cadrados de forma irregular e 
a edificación ocupa 280 metros cadrados. A parte afectada 
do subsolo é o espazo do ascensor de 1, 75x1, 55 m (2, 71 
m2) e as zapatas corridas baixo os muretes de apoio das so-
leiras de planta baixa que serven tamén como consolidación 
dos muros existentes da nave central que mide 16, 5x6, 15 
m(101. 47 m2).

Contrapeso do lagar 
“in situ”, rematada a 

intervención
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As unidades de obra que provocaron movementos de 
terra refírense a 8 sondaxes estratigráficas valorativas de 
2x2 m, distribuídas coincidindo coas zapatas corridas da 
nave central e 1 sondaxe de 2x2 m, na zona de construción 
do oco do ascensor. 

A actuación arqueolóxica foi executada conforme ao 
proxecto aprobado pola Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural, Delegación Provincial da Consellería de Cultura 
de Lugo, co código CD 102A 2009/024-0. A interven-
ción arqueolóxica realizada permitiu o recoñecemento e va-
loración do subsolo afectado. Queremos indicar o seguinte:

1. Profundamos na escavación das unidades de traballo 
ata o substrato, que atopamos a unha cota moi supe-
rior á propia cota de obra -2,20 m.

2. Non se detectaron vestixios materiais de interese nas 
unidades de traballo, sen restos ergolóxicos nin es-
truturais, agás o contrapeso dun lagar, posibelmente 
de viño ou sidra.

A estratigrafía das unidades de traballo é semellante; 
todas as sondaxes teñen unha superficie de 2x2 m, e a pro-
fundidade de escavación varía entre -8 e -92 cm. 

As diferentes unidades de traballo  amosan un nivel an-
trópico moderno relacionado coa construción e abandono 
do edificio O Convento, e un nivel natural.

 » Nivel 1: Este nivel está formado polas capas de abando-
no do actual edificio e nivelación do substrato.

 x Capa 1: Superficie actual da parcela, con mala her-
ba e terra, consecuencia dos anos de abandono do 
edificio.

 x Capa 2: Restos de obra do edificio, con terra marrón 
clara, pedras, anacos de lousa e tella, que se utilizan 
para nivelar a rocha natural. A potencia desta capa 
varía entre 11-86 cm.

 » Nivel 2: Substrato.

 x Capa 3: Rocha natural.

Estruturas, restos materiais: Non se recuperaron restos 
estruturais nin ergolóxicos, exceptuando o contrapeso do 
lagar de viño ou sidra, “in situ”, relacionado coa urbaniza-
ción deste espazo antes do derribo das vivendas para levan-
tar o actual edificio no ano 1904.

Localízase na sondaxe H, como unha peza granítica 
cunha altura de 60 cm e un diámetro de 1, 04 m. En planta 
aprécianse dous rebaixes laterais, onde se incrustaban dúas 
pezas de madeira, así como os rebaixes da parte superior 
para asentar as diferentes pezas de madeira que se unían ao 
contrapeso. Apreciase tamén unha cruz latina en baixorele-
vo orientada leste-oeste. O espazo onde se localiza estaba 
urbanizado antes a construción do edifico O Convento, e é 
evidente a dedicación dunha destas construcións á fabrica-
ción do viño ou sidra.

SONDAXES ESTRATIGRÁFICAS NO EDIFICIO O CONVENTO NA RÚA DÍAZ FREIJO, 6-8 DE VIVEIRO(LUGO)

CD 102A 2009/024-0  

Contrapeso 
completamente 
exhumado. Apreciase 
os rebaixes laterais, e 
central para soporte das 
pezas de madeira do 
lagar
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NUNHA 
PARCELA SITUADA EN SOLO URBANO NO 
XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE PUNTA ATALAIA, 
NO CONTORNO DA RÚA ATALAIA E RÚA DO FARO. 
SAN CIBRAO, CERVO, LUGO (EDIFICIO 26 VIVENDAS) 
Eva Castro Vigo

A intervención que nos ocupa fíxose para completar a 
escavación en área de toda a superficie afectada pola posible 
construción dun edificio, polo tanto como complemento 
da anterior actuación do 2008, precisa para poder valorar 

con claridade os vestixios atopados. Aínda que non puido 
escavarse a totalidade do exposto no proxecto previo, xa 
que houbo que deixar marxes de seguridade polo perigo de 
desprendemento de area. 

Estrutura 32, factoría baleira 
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A estratigrafía será diferenciada entre o nivel I, que é 
homoxéneo en todo o xacemento, coa excepción das dife-
renzas de potencia das súas capas dende os 50 cm no W a 
4 m no E. Trátase dun nivel natural formado polas deposi-
cións sucesivas de area de praia. Dentro deste nivel, temos 
a capa 1 de area branca e solta produto dunha achega eólica. 
A capa 2 de area marrón tamén de achega eólica, pero que 
ao estar en contacto co nivel arqueolóxico se escurece. O 
nivel II, que é un nivel arqueolóxico, presenta tres niveis 
diferentes, medieval, galaico-romano e moderno. Dentro 
deste nivel 2, 3 ou 4, pois haberá sondaxes onde convivan 
os diferentes niveis, teremos diferentes capas cunha po-
tencia moi variable. As sondaxes onde van convivir o nivel 
medieval e galaico-romano son: 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 
8A, 8B, 7B, 6C, 7C. E o de nivel moderno ocorre na son-
daxe 3A, 5A e 6A, afectadas pola construción dunha viven-
da unifamiliar en época moderna. O nivel III ou natural é o 

substrato granítico alterado pola extracción de pedra, posi-
blemente para as construcións do castro.

Localizouse na maioría dos casos a continuación das 
estruturas xa atopadas nas intervencións anteriores, delimi-
tándose con maior precisión tanto as xa existentes como as 
26 novas estruturas. Todo isto amplía, aínda máis, o recin-
to habitacional, de feito non temos ningunha estrutura que 
non poidamos encadrar dentro do ámbito da vivenda, tamén 
atopamos pavimentos internos e externos, así como lousa-
dos. Ímonos centrar nunha das estruturas completadas con 
esta intervención, a estrutura 32, localizada entre as son-
daxes 5A a 7C , con forma rectangular de esquinas redon-
deadas, cunha orientación N-S, feita con pedras dun tamaño 
entre 20- 60 cm tomadas con argamasa branca, cimentada 
en area (capa 2 ou 3). A súa factura é moi irregular, o ancho 
varía dende os 60-45 cm e as dimensións totais medidas 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NUNHA PARCELA SITUADA EN SOLO URBANO NO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE 
PUNTA ATALAIA, NO CONTORNO DA RÚA ATALAIA E RÚA DO FARO. SAN CIBRAO, CERVO, LUGO (EDIFICIO 26 VIVENDAS) 
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Lámina de ouro atopada na sondaxe 
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dende o seu interior son de 5,00 x 10,50 m. Esas irregula-
ridades pódense relacionar coas alteracións que sofre polas 
remocións modernas, o material arqueolóxico contextua-
lízaa na Idade Media, moedas medievais dende Afonso X 
(1252), Fernando IV, Alonso XI (1350), cerámica típica 
medieval e o máis significativo a presenza dunha cantidade 
salientable de ósos de balea. Asumimos, pois, que se tra-
ta dun edificio dedicado a este tipo de actividade, de feito 
está documentada unha factoría baleeira na praia de Morás 
(San Cibrao), que funcionou ata o ano 1977. E seguimos a 
Rey Ascariz que sitúa o comezo da pesca da balea nas augas 
galegas nos séculos XIII-XIV, polos pescadores vascos, no 
momento no que aparecían máis baleas entre Fisterra e o 
Ortegal, a finalidade primordial era a obtención de graxa ou 
saín. Non é algo novo, pois documéntanse puntos de caza 
de baleas pola costa galega dende Burela, San Cibrao, Vi-
veiro, Bares, Cedeira, Corme e Camariñas. Como relata D. 
Bartolomé Sagrario, cóengo de Mondoñedo no ano 1551: 

“... Súbese a una atalaya en la punta de una sierra que 
cae sobre el mar y dende allí se ve a lo lejos saltar cantidad 
de agua para arriba haciendo mucha espuma y aún la mis-
ma ballena trae la mitad del cuerpo fuera del agua. Dende la 
atalaya se da aviso a los marineros los cuales armando sus 
barcos con mucha cantidad de cuerdas dentro, con dardos 
arponados a los cabos se van a ellas y tirándolos se sienten 
heridas, van luego muy bravas hacia alta mar llevando me-
tidos aquellos arpones y los pescadores dándoles siempre 
cuerda, las siguen hasta que ya, de muy desangradas y per-
dida aquella fuerza, las traen tirando de ellas hasta tierra, 
donde haciendo grandes fuegos sacan de ellas mucho aceite 
igual que ocurre en Cayón y Malpica”.

En canto ao material ergolóxico recuperado, é moi va-
riado, aparecen cerámicas en grandes cantidades: cerámica 
común romana, cerámica medieval, cerámica indíxena e te-
rra sigillata hispánica. No material latericio temos ímbrices, 
tégulas e ladrillos. Con respecto aos metais, temos dende 
escouras, cravos, remaches, ata unha gran cantidade de 
fragmentos indeterminados. Apareceron metais máis no-
bres, como son sete moedas de bronce das que se puideron 
identificar cinco delas, está presente un pepión de vellón 
do século XIII (Fernando IV), o único numismático des-
te período, e o resto varían entre o ano 308 ao 348 d. C., 
polo que estariamos falando dun momento baixo imperial. 

Outros elementos broncíneos son unha fibela de cinto en 
perfecto estado, con apenas tres incisións a modo de deco-
ración, unha agulla de coser enteira, varios exemplares de 
acus crinalis fragmentados, pero recoñecibles. Unha placa 
de bronce con decoración de pequenos orificios redon-
deados e colocados de forma regular, que moi probable-
mente pertenzan a unha sítula. Relacionado con este tipo 
de pezas temos unha asa curvada, a modo de gancho, que 
podería pertencer a este grupo. Pero dentro dos materiais 
nobres-metálicos hai que facer especial mención dun pe-
queno fragmento de ouro. Apareceu dobrado cara ao inte-
rior, polo que en principio só deixaba ver o seu anverso, que 
parecía unha lámina fina e lisa, pero cando se lle fixo unha 
primeira limpeza comprobouse a decoración que ocultaba. 
A súa tipoloxía é dunha decoración repuxada de punteado e 
trenzado combinado, cobre toda a superficie interna, o que 
fai máis recargada e suntuosa a peza, se cabe. Ademais, ao 
ser limpada, do seu interior saíron varios fíos trenzados de 
ouro. Todo indica que pertencen á mesma peza, aínda que 
polo momento se descoñece a súa utilidade, á parte da evi-
dente decorativa. Os restos líticos de fragmentos de muíño 
redondos, fragmentos de lousa con furado de tellado, fichas 
de xogo de diversos tamaños, fusaiolas en pedra. A presen-
za de vidros non foi tan numerosa coma noutras ocasións, 
ademais están moi fracturados e moitos sen forma defini-
da. Tamén apareceron restos de estuco branco común, así 
como varios deles pintados tanto en vermello, azul coma 
amarelo (todos na estancia Estrurua L.). Recupérase tamén 
material orgánico, moitas cunchas, ósos, espiñas de peixe, 
dentro deste tipo de material hai que destacar a gran can-
tidade de ósos de balea atopados, pero non é de estrañar, 
posto que están relacionados maioritariamente coa estrutu-
ra 32, xa detectada na anterior intervención (2007) e que 
terían relación coa caza deste cetáceo. 

Podemos afirmar que queda documentada a presenza 
de ocupación constante da parcela, temos claros niveis me-
dievais e galaico-romanos, que en xeral constatan a intensa 
vida no xacemento. A cantidade de estruturas, superposi-
cións, arranxos e destrucións son notables. As estruturas 
habitacionais falan da presenza de edificacións máis com-
plexas que as tipicamente castrexas, polo que a complexida-
de da ocupación é notable. 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA NUNHA PARCELA SITUADA EN SOLO URBANO NO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO DE 
PUNTA ATALAIA, NO CONTORNO DA RÚA ATALAIA E RÚA DO FARO. SAN CIBRAO, CERVO, LUGO (EDIFICIO 26 VIVENDAS)
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ESCAVACIÓN EN ÁREA NUNHA PARCELA NA QUE 
SE PROXECTA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO DE 

32 VIVENDAS EN SOLO URBANO, NO XACEMENTO 
ARQUEOLÓXICO PUNTA ATALAIA, NA RÚA DO FARO 

DE SAN CIBRAO, CONCELLO DE CERVO 
Minerva Méndez Díaz  (Axa Arqueoloxía, SC.)

A intervención arqueolóxica levada a cabo na parcela III 
do xacemento arqueolóxico de Punta Atalaia desenvolveuse 
entre os meses de novembro e decembro do 2009. O soar 
atópase situado entre as rúas Faro e Travesía da Atalaia , na 
península de San Cibrao, concello de Cervo (Lugo). 

A intervención veu motivada polo proxecto da entidade 
promotora de construír unha edificación de 32 vivendas, 
garaxes e rochos, máis o cumprimento da lexislación vixen-
te: Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural 
de Galicia, o Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que 
se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autó-
noma de Galicia e o PXOU do concello de Cervo. 

Os obxectivos da intervención derivan da Resolución da 
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural do 10 de marzo do 
2009, na que se autoriza a escavación en área da superficie 
non abarcada na segunda intervención arqueolóxica levada 
a cabo no soar no ano anterior. A intervención do 2008, 
consistente na escavación en área da parcela, ratificou os re-
sultados das sondaxes valorativas previas feitas no 20071,  o 
que confirma a existencia dun xacemento arqueolóxico cas-
trexo cunha ocupación datable entre os séculos I e III d. C.

1 Ambas as intervencións, a do 2007 e a do 2008, foron 
dirixidas por Alexandre Sinde Vázquez.

Vista xeral dende o Oeste do proceso de escavación da intervención do 2009
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Escaváronse un total de 256 m2, para o que se empre-
gou o sistema de rexistro baseado no concepto de unidade 
estratigráfica, mentres que, co fin de facer máis operativo o 
proceso de escavación, dividiuse a superficie da interven-
ción en catro sectores. 

A secuencia estratigráfica resultado da intervención di-
vídese en dous niveis claramente diferenciados: 

 » NIVEL 1. Contén unha secuencia estratigráfica que se 
estende practicamente por toda a área de escavación. 
Está composta pola capa vexetal (capa 0) e horizonte 
A do solo (capa1), seguidas dun depósito composto de 
area de praia (capa 2) cunha potencia duns 2 m. A con-
tinuación, desenvólvese un depósito de terra (capa 3) 
duns 0,05 m de cor marrón escura con pequenas mou-
tas de cor amarela que contén algúns fragmentos cerá-
micos no seu contacto coas capas superiores do nivel 2.

 » NIVEL 2. Presenta unha secuencia estratigráfica ar-
queoloxicamente fértil que se corresponde con tres 
etapas cronolóxicas distintas. É importante poñer de 
relevo que a valoración cronolóxica que facemos é, 
polo de agora, aproximativa ata que non estea finaliza-
do o estudo pormenorizado do conxunto dos materiais 
exhumados.

1. Depósito de area marrón clara (capa 8) localizado no 
estremo sur-sueste do soar. Contén fragmentos cerá-
micos de posible adscrición medieval e ósos.

2. A fase romana é a maioritariamente representada e 
está directamente relacionada cos momentos de uso 
e abandono do xacemento castrexo sacado parcial-
mente á luz nas intervencións citadas anteriormente. 
A escavación permitiu documentar dous momentos 
de ocupación do poboado. Da primeira fase identi-
ficada do xacemento sacáronse á luz 17 estruturas; 
de todas elas temos que salientar, en primeiro lugar, 

ESCAVACIÓN EN ÁREA NUNHA PARCELA NA QUE SE PROXECTA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO DE 32 VIVENDAS EN SOLO 
URBANO, NO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO PUNTA ATALAIA, NA RÚA DO FARO DE SAN CIBRAO, CONCELLO DE CERVO
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unha grande edificación localizada no estremo nor-
te do xacemento a cal presenta un muro (estrutura 
26) cunha anchura entre os 0,52 m e os 0,60 m, e 
0,80 m de altura máxima que define un espazo inte-
rior duns 7 m de lonxitude por uns 5 m de anchura. 
Esta ten unhas dimensións similares ás do muro (es-
trutura 1) doutra gran construción localizada cara ao 
sur-sueste, descuberta xa na anterior intervención. 
 
Doutra banda, cara á parte oeste da área de escava-
ción sacouse á luz unha construción de planta circu-
lar de 4 m de diámetro definida por un muro (estru-
tura 25) de dúas caras con recheo interior de pedra 
miúda e argamasa e cun máximo de dúas fiadas, feito 
con cachotes irregulares de granito trabados con ar-
gamasa de cor amarela. Esta construción conserva o 
seu solo de ocupación composto por un sedimento 
de terra agrisada, grao fino e textura areosa con zonas 
en que parece máis plástica. No tramo máis oriental, 
o muro ten pegado un pequeno lousado formado por 
cachotes irregulares de granito mentres que no seu 
sector oeste se levanta sobre un valo (estrutura 34) 
que parece cumprir a finalidade de salvar o desnivel 
do terreo. Con respecto a isto último, no poboado 
leváronse a cabo solucións construtivas tales como 
unha serie de valados dunha soa cara e dunha a tres 
fiadas (estruturas 33, 35,34) que conteñen depósi-
tos de recheo (capa 71, 84), co que se forman pe-
quenos socalcos, dous deles compostos dunha ca-
mada de cantos rodados (capa 97) e cunchas (capa 
94) posiblemente destinados á drenaxe do terreo. 
 
Cara ao límite leste da parcela, convén destacar o 
solo de ocupación dunha construción pseudocir-
cular formada por un sedimento de cor gris moi 
escura con intrusións de argamasa; presenta unha 
textura moi plástica e contén abundantes carbóns 
e restos de cunchas. O muro desta construción 
(estrutura 30) foi desmantelado no seu sector nor-
te-noroeste ata chegar á súa caixa de cimentación. 
 
Nun momento posterior, rexístranse no castro unha 
serie de remodelacións materializadas na presen-
za de depósitos de recheo (capas 55, 30, 76, 78 e 
100), de estruturas murarias (estruturas 32, 42 
e 19) e pavimentacións (estrutura 31) de factura 
ruda e de composición feble, que cortan ou se su-
perpoñen a outras máis antigas. O exemplo máis 
significativo rexistrado deste feito é o caso do muro 
(estrutura 25) da referida construción circular á 
cal, despois de ser desmantelada ata o nivel do solo 

de ocupación (capa 91), se lle botou por riba un de-
pósito de escasa compactación, alta plasticidade e 
cor negra-agrisada composto por terra, pequenas 
pedras, cunchas, ósos, espiñas de peixe e pequenos 
carbóns, así como un gran número de pezas cerá-
micas e obxectos feitos en bronce e óso (capa 76). 
 
O achado de dúas moedas de bronce pertencentes 
aos emperadores Adriano e Constantino respec-
tivamente pódennos axudar a facer unha primeira 
aproximación cuxa cronoloxía do xacemento cas-
trexo se desenvolvería entre o Alto Imperio e o 
Baixo Imperio romano, malia que esta hipótese debe 
verse complementada cos resultados do estudo do  
material restante.

3. Documentouse unha terceira fase cronoloxica-
mente indeterminada, posto que non tiña mate-
riais asociados, pero estratigraficamente poste-
rior ao abandono do castro. Está representada 
no sur-suroeste da área de escavación por dous 
muretes de factura moi ruda e sen ningunha xun-
ta (estruturas 39 e 40), os cales levantan do solo 
unha fiada. Un deles, a estrutura 39, reaproveita 
para a súa composición tres fragmentos de catillus.  
 
Por último, hai que facer referencia de forma moi 
concisa aos materiais exhumados dos cales prevale-
cen os materiais cerámicos e, entre estes, a cerámica 
común de almacenaxe e cociña tanto romana coma de 
tradición castrexa. Seguido disto, aparecen pezas de 
cerámica de luxo como a cerámica de engobe verme-
llo, T.S.H., T.S.H.T, e paredes finas. Doutra banda, 
destaca o gran volume de restos orgánicos apareci-
dos, especialmente os procedentes da fauna mariña, 
os cales, xunto cos restos de útiles pesqueiros como 
agullas e anzois en óso e bronce, poñen de relevo a 
relación directa do xacemento co mar. Dentro dos 
bronces, cómpre destacar o achado de catro moedas, 
en dúas das cales pode lerse Hadrianus e cons, res-
pectivamente. Tamén se atoparon 5 fragmentos de 
vidro e restos de cravos e escouras de ferro. Dentro 
do material lítico atopáronse fichas de xogo feitas 
en lousa, así como pezas pertencentes a muíños de 
mao, tanto metas como catillus  realizados en pedra  
granítica.

CD 102A 2009/403-0  
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES PARA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO 
NO N.º 40 DA RÚA HERNÁN CORTES  
(CIDADE DE OURENSE)
Luis Cordeiro Maañón (REVVE Arqueoloxía, SL)

A intervención arqueolóxica realizada no número 40 
da rúa Hernán Cortés tivo como finalidade a valoración ar-
queolóxica deste soar, ante a previsión da construción dun 
novo edificio de tres plantas soto dedicadas a garaxe. A ne-
cesidade de realizar unhas sondaxes previas a estas obras, 
ben plasmado nas ordenanzas 14.1 e 14.2 do PERI da ci-
dade de Ourense, establece a “previsión dunha escavación 
arqueolóxica precedida de sondaxes”.

A escavación foi realizada en decembro do ano 2009 
e xaneiro do 2010, conxuntamente con outra intervención 
lindeira que leva por título “Escavación arqueolóxica pre-
cedida de sondaxes para a construción dun edificio no n.º 2 

e 4 da rúa Julio Prieto Nespereira”. As dúas intervencións 
foron promovidas pola entidade Zogin92 e a dirección ar-
quitectónica foi levada a cabo pola arquitecta dona María 
del Carmen Nieto Rivero, quen proxectou a construción 
dun mesmo edificio nos dous soares. O ámbito de actuación 
sitúase no límite leste da zona histórica da cidade, concreta-
mente nas inmediacións da praza de San Cosme, na zona de 
unión entre as rúas Xulio Prieto e Hernán Cortes.

Dende o punto de vista arqueolóxico, no contorno in-
mediato dos dous soares, non temos referencias de achados 
de importancia, xa que o rexistro das intervencións realiza-
das deron resultados negativos. As escavacións máis próxi-

Situación do ámbito de intervención
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mas, nas que se obtivo un rexistro arqueolóxico positivo, 
están situadas a uns 50 m, na orientación oeste, concreta-
mente na área rúa Liberdade-Dous de Maio e praza Manuel 
Sueiro, no que se detectaron niveis e estruturas da época 
romana1.

Dende o punta de vista histórico e documental2, desta 
área da cidade temos bastantes referencias de época me-
dieval e moderna que nos indican que as rúas Julio Prieto 
(antes rúa da Aira e posteriormente rúa da Raíña Victoria) 
e Hernán Cortés (rúa da Fonte Arcada) foron unhas impor-
tantes redes viarias (citados xa dende o século XIII ) dentro 
da trama medieval da cidade, xa que se trata dun dos princi-
pais accesos ao burgo medieval. Por outra parte, no contor-
no da escavación, posiblemente na praza de San Cosme, hai 
referencias da existencia dunha porta acompañada por unha 
ou dúas torres defensivas, coñecida como Torre da Fonte 
Arcada. 

1  Destacamos as escavacións realizadas no n.º 5 da rúa 
Dous de Maio (García Valdeiras), Saco y Arce n.º 2 (Rodríguez 
Cao) e Saco y Arce n.º 3 (Rodríguez Álvarez) nas que se documen-
taron niveis da época romana.

2  Entre outras publicacións sobre o urbanismo medieval 
da cidade de Ourense, destacamos “A cidade de Ourense no sécu-
lo XV”, de Anselmo López Carreira (1998).

Centrándonos na intervención, a actuación arqueo-
lóxica baseouse na realización de 9 sondaxes espalladas ao 
longo da superficie dos dous soares. Os traballos foron rea-
lizados tras a demolición dos dous edificios e tecnicamente 
foi moi complicada a súa execución por mor da potente e 
inestable capa de recheo que cubría os estratos máis pro-
fundos; e, por outra banda, polas abundantes filtracións de 
auga, que provocaron unha continua caída dos perfís estati-
gráficos, o que complicou bastante as tarefas de escavación.

A intervención podémola dividir en dous sectores:
 » Sector I. Situado na parte traseira dos edificios. Esta 

zona, como nos amosou a intervención, así como a pla-
nimetría do século XIX da cidade, estivo sempre dedi-
cada ao cultivo, carecendo de construcións medievais, 
modernas ou contemporáneas que alterasen a secuen-
cia estatigráfica.

 » Sector II. Este sector estivo ocupado polos edificios 
n.º 40 da rúa Hernán Cortés e 2 e 4 de Julio Prieto. A 
presenza destas construcións alteraron profundamente 
a estratigrafía, impedindo a documentación de estrutu-
ras anteriores ao período moderno. 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE SONDAXES PARA A CONSTRUCIÓN DUN EDIFICIO NO N.º 40 DA RÚA  
HERNÁN CORTES (CIDADE DE OURENSE)
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Analizando individualmente as sondaxes do sector I, 
podemos observar os seguintes achados:

 » Sondaxe 1. Por debaixo dun potente nivel de recheo 
contemporáneo, rexistráronse dous niveis de ocupa-
ción de época romana. Nun primeiro termo, temos un 
nivel posiblemente altoimperial (non se recolleu ma-
terial arqueolóxico, á parte de tegulae que nos poida 
axudar a concretar a cronoloxía dese nivel), no cal se 
exhumou unha posible cimentación de cachotería de 
granito de moi mala factura cunha base reutilizada na 
súa composición. Por encima deste nivel, constatamos 
outro, de época baixoimperial, no que destaca a apari-
ción dunha sepultura de tegulae de planta rectangular 
en bastante mal estado.

 » Sondaxes 2 e 3. Nestas sondaxes exhumáronse dous 
muros paralelos, asociados a un nivel de época romana 
no que se recolleron fragmentos de material latericio 
desa cronoloxía. Os muros seguen un percorrido no-
roeste-sueste e presentan unha factura diferente. Por 
unha parte, o muro da sondaxe 2 presenta unha factu-
ra máis descoidada con bloques irregulares de granito 
entre os que destaca un posible almofadillado. No que 
respecta ao muro da sondaxe 3, este presenta unha 
factura máis coidada, con grandes bloques graníticos, 
algún con aparencia de perpiaño rectangular. Estas es-
truturas, como sucedeu coa sondaxe 1, rexistráronse 
por debaixo dun potente nivel de recheo.

 » Sondaxe 4. Nesta sondaxe constatouse a existencia 
dun muro de bloques irregulares de granito no cal se 
poden apreciar dúas fases construtivas diferentes. Este 
muro apareceu asociado a material latericio de época 
romana.

No que respecta ao sector II, nesta área non temos 
datos salientables que achegar, xa que as construcións que 
ocuparon esta zona alteraron profundamente a estratigra-
fía e destruíron moi probablemente os niveis romanos que 
puideron existir nesta área, xa que as cimentacións dos edi-
ficios chegan ata cotas moi profundas, que exceden nalgúns 
casos os dous metros de profundidade. É por iso que neste 
sector só podemos destacar a aparición dos restos dun pa-
vimento de coios que pertenceu a unha fase antiga dun dos 
edificios.

 A modo de conclusión, debemos comentar que con 
esta intervención conseguimos resolver un dos obxectivos 
que era o de valorar arqueoloxicamente os dous soares. Os 
resultados foron positivos, xa que nun dos sectores, que 
abrangue practicamente a metade dos dous soares, se re-
xistraron importantes construcións que encadramos nun 
contexto de época romana.

Por outra parte, a pesar de que non poidamos identi-
ficar a funcionalidade dos muros documentados, dadas as 
limitacións espaciais impostas pola intervención, si pui-
demos establecer unha periodización das estruturas que a 
priori consideramos válida. Así, consideramos que a tota-
lidade dos muros de cronoloxía romana poden pertencer 
a un período altoimperial, malia que no caso do muro da 
sondaxe 4 presenta unha fase construtiva que pode ser máis 
tardía. Nun momento posterior, baixoimperial, nos séculos 
III-IV estaría encadrada a sepultura de tegulae que nos pa-
rece indicar un momento de abandono de, polo menos, o 
muro da sondaxe 1, xa que a sepultura se superpón a esa 
construción. Todas estas construcións están cubertas por 
un potente nivel de recheo de época contemporánea. Esta 
superposición de estruturas repítese noutra escavación da 
cidade, realizada na próxima rúa Dous de Maio n.º 5-rúa Li-
berdade n.º 32, na cal, como sucede na nosa intervención, 
se rexistraron dous niveis, representados o altoimperial por 
unha cimentación e o baixoimperial por dúas sepulturas de 
tegulae, neste caso de cabalete. 

Por último, á parte do propio interese das estruturas 
arqueolóxicas expostas, podemos observar, segundo os 
achados aparecidos nas escavacións realizadas ata o mo-
mento na cidade, como o límite do poboamento romano de 
Ourense se prologa aínda máis cara ao leste, concretamen-
te máis alá da intervención realizada na antedita rúa Dous 
de Maio, levándonos a considerar que moi probablemente 
o poboamento da cidade en período altoimperial abrangue 
unha maior superficie á amosada ata o momento polas inter-
vencións arqueolóxicas realizadas.

  CD 102A 2009/011-0
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA, PRECEDIDA DE 
SONDAXES NA R/ LIBERDADE, N.º 10, 12, OURENSE

Jorge Lamas Bértolo

INTRODUCIÓN

O proxecto “Escavación arqueolóxica, precedida de 
sondaxes, na R/ Liberdade, 10, 12 (Ourense)”, foinos so-
licitado polo promotor da obra, A Gramalleira, SL, a través 
dos arquitectos D. Antonio Rodicio Pérez e D. José Daniel 
Rodicio Pérez, directores do proxecto de execución de re-
habilitación de edificio de soto, baixo e 11 vivendas na rúa 
Liberdade, 10 e 12. 

Para os efectos de notificación, a dirección do promo-
tor é D. José Antonio Álvarez Laso, en representación de 
Gramalleira, SL, con domicilio na rúa Progreso n.º 68-en-
trechán, 32003 Ourense. 

O proxecto arqueolóxico estaba concibido para poder 
realizar as anteditas sondaxes arqueolóxicas, coa previsión 
da extensión da escavación a todo o soar.

A finalidade fundamental era a de evitar a posible alte-
ración e/ou destrución dos restos arqueolóxicos durante as 
posteriores obras de construción neste soar e comprobar a 
posible afección das obras executadas sobre o patrimonio 
histórico-arqueolóxico da zona histórica de Ourense.

Vista do muro baixomedieval e dos restos do pavimento romano
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA, PRECEDIDA DE SONDAXES NA R/ LIBERDADE, N.º 10, 12, OURENSE

METODOLOXÍA

A actuación arqueolóxica levouse a cabo situando, 
como contemplabamos no proxecto, seis catas arqueolóxi-
cas distribuídas de xeito que cubriron gran parte do soar. 
Así, dúas das sondaxes (C-1 e C-2), cunhas dimensións de 
3 m x 2 m, localizáronse no local situado ao norte da parce-
la; outras dúas sondaxes (C-3 e C-4) cunhas dimensións de 
3 m x 2 m situáronse na parte central do soar; finalmente, 
localizáronse outras dúas sondaxes (C-5 e C-6) de 3 m x 2 
m no sector sur do soar. Ao mesmo tempo, prevíase a es-
cavación en área, segundo a resolución da Dirección Xeral 
de Patrimonio, se esta fose necesaria, previa aos informes 
correspondentes.

O total de superficie escavada foi de 30 m2, superficie 
que representa practicamente o 25% do total do soar.

O rexistro das sondaxes levouse nun diario de esca-
vación, tarefa que correu a cargo do arqueólogo-director. 

As estruturas arquitectónicas exhumadas, así como as 
estratigrafías resultantes, foron deseñadas e rexistradas 
fotograficamente.

A base do rexistro estratigráfico foi a denominada 
unidade estratigráfica ou U.E., definición establecida no 
sistema de análise estratigráfica desenvolvido por Harris e 
segundo os criterios plasmados no coñecido método de Ma-
trix Harris. Por U.E. enténdese, polo tanto, a capacidade de 
poder individualizar calquera elemento durante o proceso 
de escavación (gabia, muro, estrato ou capa...).

O rexistro fotográfico recolleu vistas xerais da inter-
vención, así como outras de detalle nas que se visualizan as 
diferentes catas, así como estruturas e/ou materiais signi-
ficativos. O rexistro fotográfico supón o uso de elementos 
de medición (escala) e lectura para permitir un seguimento 
correcto do traballo realizado ou ben das diversas explica-
cións vertidas no texto e referidas a el.

Materiais romanos localizados durante as sondaxes
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RESULTADOS

Cronoloxicamente, atopámonos cun abano de mate-
riais e restos de estruturas que nos leva dende a Idade Ro-
mana ata a Idade Contemporánea, aínda que pola súa locali-
zación temos que diferenciar, en canto á intensidade destes 
restos, diferentes sectores dentro do soar obxecto da actua-
ción arqueolóxica. Por un lado temos o cuadrante norte, 
no cal se situaba parte do inmoble n.º 10 da rúa Liberdade e 
no que se situaron as catas C-1 e C-2 e completamente libre 
de evidencias arqueolóxicas anteriores á idade contempo-
ránea. Por outro lado, no sector central, no que se situaba 
o inmoble n.º 10 e no que se localizaron as sondaxes C-3 e 
C-4, presenta  materiais cerámicos relacionados coa época 
baixomedieval localizados nun recheo (Ue-1203) e os res-
tos da cimentación dun muro (Uc-1204) da mesma época 
(probablemente entre o s. XII e XV). Asemade, por debaixo  

 
tanto do muro coma do recheo baixomedieval, atopamos un 
recheo romano (Ue-1206) no que se recolleron fragmentos 
de cerámica común, Terra Sigillata Hispánica (encadrados 
cronoloxicamente a mediados do s. II d. C.) e restos de té-
gula xunto cun resto illado de nivel de ocupación (sábrego 
compactado) tamén de época romana. Todos estes restos só 
se aprecian na sondaxe C-3. Finalmente, no sector sur, no 
que se localizaron as sondaxes C-6 (con resultados negati-
vos) e C-5, esta última corresponderíase co patio traseiro 
do inmoble n.º 12 da rúa Liberdade, rexistráronse dous 
potentes recheos contemporáneos de terra, tellas curvas e 
grandes pedras (non se rebaixou na súa totalidade) e no que 
se recolleron algúns fragmentos de cerámica baixomedieval 
en posición secundaria e amosando unha total ausencia de 
materiais romanos tanto cerámicos coma de construción. 
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CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA ACOMETER 
A REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA TRES 
VIVENDAS PROTEXIDAS NA RÚA DA COSTA N.º 10, 
VERÍN (OURENSE)
David Pérez López
Celso Barba Seara

A memoria que se describe a continuación responde á 
actuación preventiva encargada polo IGVS (Instituto Gale-
go de Vivenda e Solo), Consellería de Vivenda e Solo da 
Xunta de Galicia, promotor da obra, o 8 de setembro do 
2008. Trátase dun proxecto de control arqueolóxico para 
o proxecto construtivo de rehabilitación dun edificio para 
a construción de tres vivendas protexidas sitas na zona his-
tórica de Verín, Barrio de San Lázaro (Ourense), inserido 
dentro do ámbito de afección das Normas subsidiarias de 
planeamento urbanístico do concello de Verín. O promo-
tor, consciente de acometer medidas preventivas para a de-
terioración que as obras construtivas lle puidesen causar ao 

patrimonio arqueolóxico e cultural do concello de Verín e, 
de acordo coa normativa vixente, encargou a presente me-
moria técnica, co fin de documentar o rexistro arqueolóxico 
do contorno e poder establecer, se é o caso, as medidas de 
protección pertinentes.

O predio obxecto de rehabilitación atópase incluído 
a nivel arquitectónico dentro do barrio de San Lázaro, de 
máxima protección das normas subsidiarias de planeamen-
to do conxunto histórico de Verín, o que establece a nece-
sidade de que se realice o control arqueolóxico de todas 
as obras que impliquen remocións de terras e demolición 
de muros.

Substrato xeolóxico empregado como nivel de frecuentación e rebaixes para a escaleira

158



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Ourense

O espazo onde se desenvolveron os traballos presenta 
unhas peculiaridades xeomorfolóxicas. As terras de Verín 
aséntanse sobre unha gran chaira aluvial formada pola vei-
ga do río Támega, sobre un substrato paleozoico inmen-
samente modificado por achegas do Cuaternario. Forma 
parte da cunca fluvial do Douro, delimitada polas divisorias 
que forman a serra de San Mamede polo norte e a serra do 
Larouco polo oeste. 

Verín sitúase na comarca de Monterrei, no sueste da 
provincia de Ourense, moi pretiño de fronteira portugue-
sa e do núcleo histórico de Chaves. O termo municipal 
ten unha extensión de 91 km2, coas parroquias de Ábe-
des, Cabreiroá, Feces de Abaixo, Feces da Cima, Mandín, 
Mourazos, Pazos, Queirogás, Queizás, Rasela, Tamagos, 
Tamagüelos, Tintores, Verín e Castrelo do Val. É unha das 
principais vilas da provincia, cunha poboación que rolda os 
12.917 habitantes. O municipio de Verín está situado so-
bre unha depresión terciaria que non excede os 400 m de 
altitude sobre o nivel do mar. O termo é atravesado polas 
augas do río Támega, que bebe das fontes da serra de San 
Mamede. Ao redor da localidade atópanse picos de certa en-
tidade, coma o Alto de Valdeauga, de 944 m, o da Fraga dos 
Logos, de 681 m, e o do Pozo do Demo. Un dos produtos 
máis coñecidos da comarca de Monterrei é o viño, que con-
ta coa propia Denominación de Orixe Monterrei para a ela-

boración de viños brancos e rosados. A zona tamén é famo-
sa pola calidade das súa augas minero-medicinais, de aí que 
existan prestixiosos balnearios e empresas embotelladoras 
de auga en Verín. O clima, segundo o mapa morfoclimático 
de Pérez Alberti, cualifícase como oceánico con tendencia 
á aridez estival, con certos trazos continentais debido á súa 
proximidade á submeseta norte. O nivel das choivas é baixo 
e sitúase por debaixo dos 1000 mm e predominan os solos 
Fluvisol e Cambisol Gleico e Gleisol. A vexetación está con-
dicionada polo perfil que marca o río Támega, a carón das 
súas beiras aglutínanse masas arbóreas autóctonas con pre-
senza de vexetación de ribeira, personificada en amieiros, 
freixos, bidueiros, carballos e multitude de arbustos. No 
resto do territorio, son moi abundantes as terras de cultivo, 
viñedos e as repoboacións de piñeiros.

O contexto histórico no que se inscribe a actuación vén 
marcado polo esplendor dos restos de época romana nos 
arredores e pola presenza da fortaleza medieval de Mon-
terrei. Este monumental conxunto fortificado, no que se 
asentaron as liñaxes dos Ulloa, os Zúñiga, os Viedma, os 
Fonseca, os Acevedo e os Duques de Alba, que foi encla-
ve estratéxico dende a Idade Media no establecemento da 
fronteira con Portugal. O castelo foi construído no século 
XII por Afonso Henríquez, neto del rei Afonso VI, e adqui-
riu grande importancia no século XIV con Pedro I o Cruel. 

CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA ACOMETER A REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA TRES VIVENDAS PROTEXIDAS NA RÚA DA 
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No 1506, arribou por estas terras Felipe o Fermoso para 
encontrarse co cardeal Cisneros e ensinarlle a súa función 
como rei de España. A fortaleza foise adaptando a diferentes 
estilos ao longo da súa historia. A Torre das Damas foi edifi-
cada no século XIV. Entre os séculos XV e XVII, os sucesi-
vos condes de Monterrei construíron o palacio renacentis-
ta, a torre da Homenaxe, o hospital de peregrinos e a igrexa 
gótica de Santa María. Na Idade Moderna, construíronse 
dous recintos que pechaban os conventos de franciscanos 
e xesuítas, baixo a dirección dos enxeñeiros militares de 
Felipe IV, Juan de Villarroel e Carlos de Grunemberg. A 
función militar do conxunto fortificado complementouse 
coa importante vida cultural da pequena corte nobiliaria, na 
que se imprimiu o primeiro incunable galego e se impartía 
docencia en gramática, artes e teoloxía.

O conxunto fortificado de Monterrei constitúe unha 
grande acrópole e forma un conxunto de evidente intere-
se turístico e patrimonial. Posúe tres recintos amurallados 
sobre un montículo e, entre outros elementos defensivos 
imprescindibles, destacan a torre da Homenaxe e a torre 
das Damas. Un dos accesos ao recinto presenta unha ponte 
levadiza, elemento propio destas fortalezas. As ameas, os 
pequenos vaos e un pozo de 14 metros situado no patio in-
terior completan as defensas do castelo.

Moi preto da fortaleza atópanse restos doutra fortifi-
cación denominada Atalaia, que data de 1664 e servía de 
complemento defensivo. A partir do século XVI, a vila de 
Monterrei onde se atopaba o castelo foi perdendo poboa-
ción en favor de Verín, que estaba mellor situada para as 
comunicacións e para actividades comerciais. Situada nun 
dos primeiros lugares de asentamento de poboación da vila, 
atópase a Casa do Escudo, coñecida anos atrás como a Casa 
do Asistente, dado que foi construída para o asistente do 
conde de Monterrei. No seu interior, conta con dúas amplas 
salas de exposicións e un punto de información turística.

A vila de Verín foi amurallada no transcurso das Gue-
rras de Restauração coa veciña Portugal, no século XVII. 
A muralla descrita por Xesús Taboada Chivite conta cun 
perímetro de 1950 m, unha altura de 4,80 m e un grosor 
de 80 cm.

No sentido de documentar estruturas antigas, insírese 
esta actuación que implicou o control con metodoloxía ar-
queolóxica da execución do plan de obra para a planta baixa 
do edificio. Esta metodoloxía implicou a realización das re-
mocións e movementos de terras con medios manuais.

O control arqueolóxico da obra desenvolveuse me-
diante o seguimento da preparación, limpeza, retirada de 
cascallos e adecuación do soar para o posterior comezo dos 
movementos de terras mediante o emprego de medios ma-
nuais, ata acadar a nivelación precisa para a planta baixa, se-
gundo determinaba o proxecto construtivo. Durante o des-
envolvemento dos traballos correspondentes a esta fase da 
intervención arqueolóxica non se documentaron estruturas 
nin materiais que evidenciasen restos de entidade arqueo-
lóxica. Tan só se documentan no substrato xeolóxico cortes 
asociados á construción dunha escaleira contemporánea.

A estruturación estratigráfica desta planta baixa é moi 
sinxela, pois nas dúas estancias situadas máis ao oeste aflora 
a rocha nai, que se rebaixa para acadar a cota do proxecto 
construtivo. Na estancia principal, documéntase a rocha nai 
rebaixada e en forma de pico para formar parte do solado 
e complementando as faltas volumétricas deste con lousas 
de pedra grandes. Neste espazo, o nivel actual xa dá a cota 
requirida polo proxecto construtivo, polo que non é preci-
so rebaixar o substrato xeolóxico, nin desmontar o lousado. 
Na parte traseira da edificación, na estancia que dá acceso á 
horta, documéntase un estrato de recheo sobre o substrato 
natural que é preciso rebaixar para construír unha cámara 
que ille este espazo das humidades do subsolo.

  CD 102A 2009/036-0
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES VALORATIVAS NO SOAR DA  

RÚA DO VILAR 1 (OURENSE)
David Pérez López

A Memoria que a continuación se describe responde 
á actuación preventiva encargada polo Instituto Galego de 
Vivenda e Solo, promotor da obra, con data 4 de setembro 
de 2008. Trátase dun proxecto de escavación arqueolóxi-
ca precedida de sondaxes valorativas para o proxecto bá-
sico e de rehabilitación para a construción de tres vivendas 
no predio n.º 1 da rúa Vilar, inserido dentro do ámbito de 
afección do PERI da zona antiga da cidade de Ourense. O 
promotor, consciente de acometer medidas preventivas 
para o deterioro que as obras construtivas lles puidesen 
causar ao patrimonio arqueolóxico e cultural do Concello 
de Ourense, e de acordo coa normativa vixente, encargou 
esta memoria técnica, co fin de documentar o rexistro ar-
queolóxico do contorno e poder establecer, se é o caso, as 
medidas de protección pertinentes.

A edificación, obxecto de rehabilitación, sitúase dentro 
da área I de protección arqueolóxica, na que se inclúen 
os terreos do ámbito de afección do plan especial, nos que 
hai indicios fundados da existencia de restos arqueolóxicos. 
Ao estar afectado pola cautela tipo: cautela de grao I, en 
función do alcance das obras previstas, será de total aplica-
ción a previsión dunha escavación arqueolóxica precedida 
de sondaxes valorativas. 

O conxunto histórico da cidade de Ourense é resultado 
dun privilexiado pasado, confeccionado ante o Imperio Ro-
mano, no reinado Suevo e ao longo de toda a Idade Media. 
Nos seus arredores constátase a presenza de restos paleolí-
ticos e da Idade do Ferro, pero o que a nós nos atangue é a 
ocupación romana desde finais do século I ata o último ter-

Debuxo en planta do sector 1
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zo do século III d.n.e., onde destacan os restos romanos do 
BIC das Burgas (piscina termal e abundantes aras votivas), 
actualmente en fase de investigación. Logo do desenvolve-
mento romano, prodúcese a ocupación sueva a partir do ano 
411, cando se apunta a construción da primeira catedral de 
San Martiño identificada coa actual igrexa de Sta. M.ª Nai, 
teoría apoiada pola existencia de columnas marmóreas na 
súa fachada que os especialistas datan desa época1. Despois 
dunha época con escasa presenza nas fontes documentais, 
e marcada polos movementos evanxelizadores e reformado-
res (San Martiño Dumiense e San Fructuoso), as incursións 
musulmás (Abb-al-Aziz, Almanzor); a vila acada a finais do 
século IX con Afonso III o restablecemento da dote da súa 
igrexa e a delimitación do primitivo couto2.

No crecemento da cidade progresivamente foi tras-
ladando o seu centro ata a igrexa catedralicia, bastión de-
fensivo da cidade3. Na primeira metade do século XII pro-
ducíronse feitos decisivos para esta: no ano 1122 a raíña 
Teresa de Portugal concede os primeiros privilexios, e 
o bispo Diego Velasco a carta de poboamento; no 1131 
Afonso VI outorga o foro da cidade, e no 1133 Afonso VII 
confirma a xurisdición episcopal sobre a cidade e a conce-
sión da carta de couto. Así, a partir da segunda metade do 
século XII, principios do século XIII, comezan a intensifi-
carse os fondos documentais e aparecen as primeiras refe-
rencias á toponimia urbana.

O núcleo urbano fíxase no século I d. C.4 nos arredo-
res da Burga, desde a rúa do Baño, pasando polas rúas do 
Vilar, Fontaíña (Cervantes) e Barreira e á paralela do Pe-
louriño (Colón) ata o actual Museo Arqueolóxico e a Praza 
da Magdalena. Este primeiro núcleo é o máis irregular e 
anárquico, de maior densidade e heteroxeneidade, desen-
vólvese en terrazas e busca o crecemento lineal ao través das 
curvas de nivel. Un segundo núcleo urbano, posterior, esta-
ría primeiro no Presidium, logo pazos reais e dos bispos, e 
na catedral; ambos os dous concibidos como fortalezas nos 
tempos da inseguridade medieval. A catedral vai polarizar 
coas súas portas sur e norte outras vías de entrada e saída. A 
porta norte levaba á rúa da obra, Operis (rúa Lepanto), que 
concentraba na Crux dos Ferreiros (praza do Ferro) todas 
as rúas que se formaron detrás da catedral, gabeando polas 
abas do Montealegre, e limitaba polo nordeste a expansión 
da cidade. A porta sur enfiaba o camiño que levaba a Pena 
Vixía, Fonte Arcada e Porta da Aira, límite sueste da cidade. 

1 V.V.A.A., 1996 p. 115. Fariña Busto, 1994.

2  B.C.M.O. C.D. I,5

3 Leirós, E. (1946)

4 Gallego Domínguez, O. (2001)

A cidade vaise manter dentro dos límites acadados nos sé-
culos XII-XIII ata ben entrado o século XIX. O crecemento 
natural manifestarase na renovación do tecido urbano e na 
súa compactación. 

Con estes antecedentes históricos resulta obvio que 
no contorno do soar obxecto do proxecto construtivo, nas 
diferentes actuacións arqueolóxicas desenvolvidas recente-
mente, se descubriran vestixios romanos e medievais, cu-
xos resultados se recollen nos informes elaborados polos 
arqueólogos. No sentido de documentar estruturas antigas, 
insírese esta actuación que implicou a escavación con me-
todoloxía arqueolóxica da execución do plan de obra para a 
planta baixa do edificio. 

 O traballo de campo desenvolveuse mediante a apertu-
ra de tres sondaxes arqueolóxicas e o rexistro do contorno:
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SONDAXE 1

Trazouse na planta baixa na estancia situada máis ao 
oeste do edificio, na zona de entrada deste, e deixouse unha 
distancia de seguridade ata os muros, cunhas dimensións 
totais en planta de 2 x 5 metros, trazada de leste a oeste. 
A apertura da sondaxe valorativa xerou a documentación 
estratigráfica do espazo e o estudo da sección do predio 
na planta baixa, o que deu como resultado a documenta-
ción dunha estrutura arquitectónica formada por un muro 
contemporáneo en L dun grosor aproximado de 80 cm que 
apoia sobre unha estrutura pétrea e sobre o xabre. Paralelo 
a este muro pétreo documéntase en planta unha estrutura 
arquitectónica formada por unha canle de saneamento, ta-
pada con grandes lousas planas. Escavada no xabre docu-
méntase unha fosa chea de materiais contemporáneos, en-
tre os que aparece en posición secundaria algún fragmento 
de tegula con pestana.

SONDAXE 2

Trazouse na planta baixa na estancia situada máis ao 
leste do edificio, na súa zona central, e deixouse unha dis-
tancia de seguridade ata os muros cunhas dimensións totais 
en planta de 2 x 2 metros. A apertura da sondaxe valora-
tiva deu como resultado a documentación dunha sucesión 
de estados de ocupación do predio que apoiaban sobre un 

pavimento máis consistente de inicios do século XIX. Este 
pavimento no que se documentou unha moeda de 1832 
aséntase sobre unha base de terra e pedras que apoia direc-
tamente no xabre. Deste xeito quedou documentado o uso 
antrópico de todos os estadios crono-temporais do predio.

SONDAXE 3

A sondaxe arqueolóxica trazouse na planta baixa nunha 
pequena estancia situada na zona leste, no exterior da edi-
ficación, á que se accede por unhas escaleiras desde a súa 
planta baixa. A escasa dimensión da estancia, que funcio-
nou como terraza, condicionou reducir sensiblemente as 
mediadas trazadas no proxecto, o que axustou a sondaxe a 
unhas dimensións totais en planta de 2 x 2 metros. A aper-
tura da sondaxe valorativa xerou parte da documentación 
estratigráfica do espazo, e deu como resultado a documen-
tación do pavimento do terrazo, recibido sobre un potente 
recheo de material contemporáneo, con anacos de tellas, 
potes, louza..., destinado a alcanzar o nivel do primeiro an-
dar. Este recheo que posiblemente chegue en potencia ao 
nivel da planta baixa, non se pode escavar na súa totalidade 
por mor de posíbeis desprendementos dos perfís laterais. 
Así, temos un nivel de recheo antrópico, do último uso do 
espazo a través do tempo, de xeito que só se poden docu-
mentar os últimos estadios crono-temporais do predio.

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE SONDAXES VALORATIVAS NO SOAR DA RÚA DO VILAR 1 (OURENSE) 
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A estruturación estratigráfica da sondaxe 1 está com-
posta polas unidades relacionadas co nivel de uso actual 
do solo (GE I), lousas de gran tamaño que formaban o 
pavimento anterior da edificación (UE 1), a canle de des-
augue contemporánea (UE 2), a terra de recheo asociada 
ao bueiro (UE 3), un muro contemporáneo en L (UE 4), a 
terra de recheo para recibir o lousado (UE 5), o recheo de 
nivelación (UE 6), a terra asociada á construción do muro 
contemporáneo (UE 7), a estrutura pétrea onde asenta o 
muro contemporáneo (UE 8), o corte e recheo dunha fosa 
escavada no xabre (Ues 9-10) e o substrato natural de xabre 
(UE 11).

A estruturación estratigráfica da sondaxe 2 está com-
posta por unhas unidades estratigráficas relacionadas co 
nivel de uso actual do solo (GE 1), o recheo para recibir o 
solado (UE 1), un pavimento compacto de terra denegrida 
e o seu recheo de nivelación (Ues 2-3), un pavimento de 
sábrego moi desfeito (UE 4) situado xusto por riba doutro 
pavimento moi compacto do primeiro terzo do século XIX 
(UE 5), un recheo de nivelación de coios e pedras asociados 
á primeira ocupación do predio (UE 6) que apoia directa-
mente sobre o substrato natural (UE 7). 

A estruturación estratigráfica da estancia C está 
composta por unha unidade de recheo (UE 1) que reci-
be o solado actual da edificación e os usos contemporá-
neos desta (GEI) Por debaixo desta, un pavimento dun 
uso anterior (UE 5), asentado sobre un recheo moi pro-
fundo con excesiva presenza de anacos de cacharrada  
contemporánea (EU 6).

Os traballos desenvoltos permitiron acoutar o contor-
no de cautela, e esclarecer que o predio obxecto de estudo 
non presenta restos de actividade histórica susceptibles de 
ser reintegrados nas posteriores obras de acondicionamen-
to da edificación, no que se refire á superficie das sondaxes 
realizadas. Unha vez documentadas as sondaxes arqueo-
lóxicas, mantívose unha reunión e unha visita á obra cos 
servizos provinciais de arqueoloxía da Consellería de Cul-
tura e coa xefatura do Servizo de Arqueoloxía do Concello 
de Ourense, onde se deu por concluída a intervención e se 
recomendou cubrir as estruturas con xeotextil para logo 
encher con terra. Medida tomada por mor das condicións 
arqueolóxicas do terreo, xa que os niveis superiores son re-
cheos contemporáneos que non presentan unha boa consis-
tencia nin información útil para a documentación histórica 
do contorno.

O resto do subsolo da edificación quedou baixo a caute-
la dun seguimento arqueolóxico para todas as remocións de 
terras que require o proxecto construtivo. No seguimento 
das obras requiridas para alcanzar a cota determinada no 
proxecto construtivo e a instalación das zapatas corridas, 
non se documentou ningunha nova estrutura nin se reco-
lleu material arqueolóxico, e comprobouse a aparición do 
substrato natural en toda a superficie do predio.

No exterior do soar o seguimento das obras das co-
nexións exteriores de saneamento e auga potable, xerou a 
documentación estratigráfica do espazo e o estudo desta 
sección. De xeito que o control arqueolóxico que se levou 
a cabo, deu como resultado a documentación dunha suce-
sión de estratos de recheo para a preparación do pavimento 
actual da rúa e un nivel de arxila fina que recobre a canle de 
saneamento do século XIX.

  CD 102A 2009/112-0
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE 
SONDAXES PARA A REHABILITACIÓN DO EDIFICIO 

N.º 2 DA PRAZA DA IMPRENTA 
(CIDADE DE OURENSE)

Luis Cordeiro Maañón (REVVE Arqueoloxía, SL.)

A realización dunhas sondaxes arqueolóxicas no edifi-
cio n.º 2 da praza da Imprenta vén motivada pola realización 
de importantes remocións de terras no interior do inmoble. 
Esta construción está localizada no sector sur da cidade ve-
lla de Ourense, concretamente dentro da área de protección 
do patrimonio arqueolóxico (cautela de grao I) que obriga 
nesta área da cidade, segundo as ordenanzas 14.1 e 14.2 
do PERI á previsión de escavación arqueolóxica precedida 
de sondaxes.

As obras foron promovidas polo Excmo. Concello de 
Ourense (Concellería de Economía, Facenda e Emprego 
Público), mentres que a redacción do proxecto básico, de 
execución e rehabilitación foi realizado pola arquitecta 
Asunción Requejo Miguel, a que formula unha serie de 
importantes reformas no edificio, encamiñadas á mellora 
deste.

Arqueoloxicamente falando, estamos nunha área da 
cidade de Ourense, na cal está documentada unha intensa 
ocupación durante o período galaico-romano e medieval. 

Situación do ámbito de intervención e ubicación das sondaxes
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Así, no que se refire ao período romano, as próximas inter-
vencións realizadas no número 4 da praza da Imprenta e no 
actual edificio do Centro Cívico e Social testemuñan unha 
ocupación deste período. Na primeira intervención, situa-
da no contorno inmediato da nosa intervención, e dirixida 
polo arqueólogo D. Jorge Lamas Bértolo1, documentouse 
un nivel romano, carente de estruturas, asociado a fragmen-
tos de tegulae, cerámica común, terra sigillata hispánica e 
un anaco de lucerna.

Na próxima intervención do Centro Cívico e Social na 
rúa Colón, dirixida polo arqueólogo D Celso Rodríguez 
Cao2, rexistráronse importantes restos de estruturas, en-
cadradas ao redor do século II d. C., asociadas a material 
latericio romano, cerámica común e sigillatas.

1  EGUILETA FRANCO, J. M. (2008): “Ourense, suce-
sión de ciudades estratificadas en el tiempo”, El entramado roma-
no. Porta da Aira n.º 12. Ourense. páx.63.

2  RODRÍGUEZ CAO, C. (2005): Informe valorativo 
dunha “Excavación arqueolóxica en área nos soares n.º 18-20 da 
R/ Colón e n.º 29 da R/ Cervantes na cidade de Ourense”.

No que se refire ao período medieval, nas anteditas in-
tervencións arqueolóxicas rexistráronse niveis medievais 
que corroboran a ocupación desta zona durante ese perío-
do, na zona comprendida, segundo a documentación me-
dieval, entre a rúa Pelouriño e a rúa da Chousa.

A intervención arqueolóxica consistiu na realización de 
catro sondaxes arqueolóxicas de diferentes dimensións e 
repartidas en dous ámbitos:

Por unha parte, realizáronse dúas sondaxes nun sector 
situado no interior do edificio, concretamente na zona do 
portal e dun antigo baixo comercial (sondaxes 1 e 2).

Por outra parte, as restantes sondaxes (3 e 4) reali-
záronse na orientación sur do edificio, na zona na que está 
situado un pequeno patio.

  CD 102A 2009/144-0
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SONDAXE 1

Situada no interior do local comercial, trátase dunha 
sondaxe de 2x6 m na cal se rexistraron varias estruturas, 
entre as que destaca, a unha cota de -0,49 m, un gran muro 
de cimentación, cortado por unha canalización de pedra da 
época contemporánea. A cimentación segue unha orien-
tación leste-oeste e ocupa gran parte da superficie da son-
daxe, chegando acadar unha potencia duns 2 metros, que se 
asenta sobre o substrato natural. Por outra parte, é destaca-
ble a aparición de fragmentos de tegulae nos estratos máis 
profundos da sondaxe. O continuo asolagamento da son-
daxe e o escaso espazo para escavar fixo imposible observar 
a estratigrafía máis profunda, o que impediu determinar se 
ese material romano estaba asociado a esa grande estrutura.

SONDAXE 2

Situada na zona do portal, concretamente na zona na 
que se proxectou crear o foxo dun ascensor. Ten unhas di-
mensións de 1,50 m x 3,5 m. Nesta sondaxe documentou-
se un nivel con presenza de fragmentos de tegulae, a unha 
cota aproximada de 1,90 m. Non se detectou a existencia  
de estruturas.

SONDAXE 3

Realizada na orientación norte do patio, trátase dun-
ha sondaxe duns 1,50 x 3 m na cal se acadou unha cota de 
profundidade de 1,70-1,80 m. No nivel máis baixo, detec-
táronse varios fragmentos de tegulae, sen presenza de es-
truturas arqueolóxicas.

SONDAXE 4

Situada na zona sur do patio, rexistráronse dous mu-
ros de cachotería de granito de época contemporánea. 
Nos estratos máis profundos non se localizou material de 
época romana. 

Como sucedeu nas intervencións realizadas no contor-
no, detectáronse sinais de ocupación romana nesta área da 
cidade de Ourense, malia que nesta zona as testemuñas des-
te período son os fragmentos de tegulae, rexistrados en tres 
das catro sondaxes a unha cota de profundidade de 1,90 m.

Á parte dese material latericio, destaca a exhumación 
dun gran muro de cimentación rexistrado na sondaxe 1, o 
cal, dada a súa gran dimensión, tanto en anchura (ao redor 

de 2 metros) coma no gran tamaño dos elementos que o for-
man, lévanos a pensar que formou parte dunha construción 
de grandes proporcións. A cronoloxía deste muro é difícil 
de precisar, xa que, por unha parte, as continuas filtracións 
de augas, así como as limitacións espaciais impostas pola 
sondaxe, preséntannos dúbidas acerca do período ao que 
puido pertencer.

Aínda que a priori non semella que pertenza a unha 
construción tan antiga, non sería rexeitable a idea de que 
esta grande estrutura poida encadrarse nun contexto ro-
mano, malia a aparición de tegulae; na parte máis baixa do 
muro, é a única proba que nos fai pensar nesa idea, xa que 
a escasa superficie que quedou entre o muro e a sondaxe, 
así como o continuo asolamento, impediunos diferenciar os 
niveis inferiores e a relación deses estratos coa construción. 

Por outra parte, o feito de que a cimentación siga a mes-
ma orientación que a fachada do edificio e apareza a unha 
cota pouco profunda fainos dubidar da cronoloxía formu-
lada anteriormente e fainos contextualizar a construción 
nun período contemporáneo-moderno (polo menos, ante-
rior ao século XIX, cronoloxía da canalización que corta a 
cimentación). Así, conxecturamos que esta estrutura puido 
formar parte dun edificio anterior ao existente, de grandes 
dimensións, e cunha potencia capaz de alterar os estratos 
romanos máis profundos, testemuñados pola presenza de 
fragmentos de tegulae.

Como conclusión, podemos observar como a cimenta-
ción rexistrada na sondaxe 1 ten unha cronoloxía problemá-
tica que nos leva, dende unha cronoloxía romana, ata unha 
de período moderno. Por outra banda, esa estrutura non foi 
alterada coas obras de reforma do edificio, principalmente 
grazas aos cambios formulados no proxecto pola arquitecta 
encargada das obras de rehabilitación do edificio, sendo a 
estrutura cuberta con xeotéxtil. Por outra parte, observan-
do o contexto xeral da intervención, deixando á parte o re-
xistrado na sondaxe 1, podemos dicir que as sondaxes rea-
lizadas nos seguen dando probas dunha ocupación romana 
nesta área da cidade de Ourense, dando continuidade aos 
datos achegados polas intervencións máis próximas, malia 
que, como sucede na escavación do n.º 4 da praza da Im-
prenta (situada ao lado do noso inmoble), non rexistramos 
a aparición de estruturas, a excepción da cimentación de 
dubidosa cronoloxía exhumada na sondaxe 1.

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA PRECEDIDA DE SONDAXES PARA A REHABILITACIÓN DO EDIFICIO N.º 2 DA PRAZA DA IMPRENTA 
(CIDADE DE OURENSE)
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA CENTRO 
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL NO BARRIO 
HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE)
Manuel García Valdeiras

O presente proxecto foinos solicitado polo Excmo. 
Concello de Ribadavia en calidade de arqueólogo do PERI 
de Ribadavia, por mor da realización do Proxecto básico 
e de execución de rehabilitación dun edificio para centro 
municipal de información xuvenil no barrio histórico de 
Ribadavia.

O proxecto de execución contemplaba remocións 
para arquetas e gabias de saneamento que, non obstante, 
non superan o 40 % da superficie total do soar. Por todo 
o anterior, aplicóuselle unha cautela arqueolóxica de grao 

II, que consistiu neste caso na “apertura con metodoloxía 
e documentación arqueolóxica detallada das gabias, zapa-
tas ou outras remocións que posúan as características antes 
sinaladas. Será preceptivo en todo caso realizar unha docu-
mentación estratigráfica, establecendo as relacións entre 
os diferentes niveis, así como documentar os restos de ma-
terial arqueolóxico aparecido. A intervención debe cubrir 
sempre a totalidade dos lugares, zonas ou sectores do soar 
que serán removidos, ata que a documentación arqueolóxi-
ca obtida sexa satisfactoria” (art. 77 do PERI). 

Localización da actuación no ámbito do PERI
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As obras de demolición interior fixéronse baixo segui-
mento arqueolóxico. A actuación estivo complementada 
cunha análise de paramentos no sector que ocupa a muralla, 
así como a definición planimétrica cos restos conservados 
da estrutura medieval. 

RESULTADOS DA ACTUACIÓN

O seguimento arqueolóxico das obras de demolición só 
achegou como únicos datos de interese a existencia de dúas 

portas tapiadas nos paramentos laterais do primeiro piso, 
o que indica claramente que esta edificación formou parte 
dunha unidade máis grande, xunto coas laterais, no pasado.

Unha vez rematados os labores de demolición e desen-
tullo, procedeuse á análise paramental das caras interna e 
externa da planta baixa da fachada posterior, xa que garda a 
liña da muralla do burgo medieval de Ribadavia. 

Analizando os datos que deducimos das fichas de aná-
lise paramental, podemos concluír que conservamos parte 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL NO 
BARRIO HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE)
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da muralla medieval neste inmoble, concretamente na cara 
interior consérvanse tres fiadas que suman 235 cm de lon-
go x 130 cm de alto. Estes restos parecen continuar cara ao 
edificio do S, mentres están cortados cara ao N. No exte-
rior, e tendo en conta a diferenza de case 2 m de altura con 
respecto á interior, temos 6 fiadas que suman tamén 235 
cm de longo x 230 de altura, ao igual que no interior conti-
núa cara ao S, mentres está cortado cara ao N.

A última fase da actuación arqueolóxica consistiu no 
control arqueolóxico das remocións de terra, consistentes 
fundamentalmente na apertura de dúas pequenas gabias e 
unha arqueta de saneamento. 

Os resultados desta fase foron completamente negati-
vos, xa que baixo unha pequena capa de cascallos contem-
poránea afloraba xa o xabre natural. 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A REHABILITACIÓN DUN EDIFICIO PARA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL NO 
BARRIO HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE)
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Restos da muralla na cara externa da edificación 
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ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA PARA A 
AMPLIACIÓN DA PISTA DEPORTIVA NO BARRIO DA 
CERÁMICA, O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)

Santiago Ferrer Sierra

Esta intervención arqueolóxica iniciouse coa realiza-
ción dun proxecto de sondaxes arqueolóxicas valorativas 
previas (CD102A2009/008-0), coa finalidade de analizar 
e documentar a posible existencia de restos arqueolóxicos 
no soar onde se pretendía ampliar unha pista de deportes 
que lindaba, polo sur, con este terreo, dedicado a cultivo 
de viñedos. Na zona son perceptibles en superficie gran-
des cantidades de anacos de cerámica, tégulas e restos de 
pavimentos de opus signinum que delata a existencia dun 
xacemento romano na zona. Xacemento que aparece cata-
logado no Inventario arqueolóxico do concello do Barco 

de Valdeorras, coa clave GA32009021, de nome rúa Ca-
miño das Gulpilleiras. Despois de contar cunha valoración 
da potencia arqueolóxica da zona a través da realización de  
4 sondaxes de 4x4 metros, procedemos á retirada da cama-
da superficial de terras, remexidas polos labores agrícolas 
de plantación e cultivo de viñedos por medios mecánicos.

A superficie da escavación en área enmarcouse nunha 
gran cuadrícula de 17 metros de longo no eixe E-W x 14 
metros no eixe N-S, cunha superficie total de intervención 
de 238 m2, dos cales 64 m2 xa foran valorados por medio 
da realización de catro sondaxes. Nas bandas norte e leste, 

Vista xeral da escavación
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deixouse unha franxa aproximada de 2 metros sen escavar 
por motivos de seguridade, xa que a diferenza de cotas entre 
unhas zonas e outras acadaba os 3 metros de altura.

En canto aos resultados, pouco puidemos avanzar con 
respecto ás valoracións efectuadas na conclusión das son-
daxes por medio de catas arqueolóxicas realizadas con ante-
rioridade a esta intervención en área, a excepción de conse-
guir unha panorámica xeral do soar. 

Retirada, por medios mecánicos, a camada de terra 
superficial (U.E. 1001) composta por terra de cor gris 
remexida polos distintos labores agrícolas de cultivo de vi-
ñedos aparece o terreo natural de coloración avermellada 
que forma parte da terraza terciaria do río Sil, composta por 
distintos depósitos aluviais nos que predominan os can-
tos rodados entre lodos de cor vermella. Sobre este terreo 
natural detectamos a aparición dun lenzo de muro de filia-

ción romana que presenta unhas dimensións de 48 centí-
metros de anchura construído con pedras irregulares de 
cuarcita, seixos e lousas que se conservan na última fiada 
da súa cimentación, gardando unha orientación con lixeira 
desviación do eixe E-W e moi deteriorado polos traballos 
agrícolas, fundamentalmente daqueles que se fixeron para a 
plantación das cepas a través de gabias. Este lenzo de muro 
pérdese sen solución de continuidade a ambos os lados da 
escavación e sen ningún outro paramento murario que par-
ta del e que defina en que parte do complexo urbanístico 
romano nos atopamos.

Por outra banda, puidemos detectar a presenza dunha 
serie de gabias que discorren en sentido N-S e que identi-
ficamos coa plantación das cepas do viñedo, escavadas no 
terreo natural e recheas con pedras procedentes da destru-
ción dos lenzos de muros romanos existentes neste viñedo, 
a teor dos poucos anacos de opus signinum e de pedras con 
argamasa de cal que apareceron mesturados entre o recheo 
destas pedras. Gabias que nada teñen que ver coas estrutu-
ras romanas, xa que estas cortan o lenzo de muro romano e 
rompen a dirección da urbanística deste.

A modo de conclusión, temos que subliñar que os re-
sultados obtidos durante a fase de escavación en área non se 
distancian moito dos obtidos na fase de sondaxes, xa que se 
puido completar e documentar o lenzo de muro romano de 
48 cm de anchura que aparece na última fiada da súa cimen-
tación moi deteriorado polos traballos agrícolas de cultivo 
de viñedos, fundamentalmente polas gabias de plantación 
e abonado que ás veces afondan no terreo natural cortando 
o devandito muro romano. En canto á estratigrafía do soar, 
resulta moi sinxela, composta por unha capa de terra vexetal 
totalmente remexida disposta directamente sobre o terreo 
natural. En canto ao material recollido, convén resaltar que 
resultou moi parco e que apareceron unicamente anacos de 
cerámica que non superan os 15 fragmentos, entre os que 
destacan un fondo de xerra de cor vermello na súa parte ex-
terior e terra sigillata hispánica datable entre os séculos II 
e IV d.C.

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA PARA A AMPLIACIÓN DA PISTA DEPORTIVA NO BARRIO DA CERÁMICA, O BARCO DE 
VALDEORRAS (OURENSE)
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Detalle do lenzo de muro romano
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CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA O PROXECTO 
BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR 

ACAROADA Á RÚA DA PICOTA, N.º 5-BIS, LAZA 
(OURENSE)

David Pérez López

A memoria que se describe a continuación responde 
á actuación preventiva encargada por Matilde Vila Obre-
gón, promotora da obra, o día 19 de xuño de 2009. Tráta-
se dun proxecto de control arqueolóxico para o proxec-
to construtivo dunha vivenda unifamiliar acaroada, sita na 
zona histórica de Laza (Ourense), inserido dentro do ám-
bito de afección da ordenanza específica de protección do 
patrimonio arqueolóxico do PXOM de Laza.

A promotora, consciente da necesidade de acometer 
medidas preventivas para a deterioración que as obras cons-
trutivas lle puidesen causar ao patrimonio arqueolóxico e 
cultural de Laza, e de acordo coa normativa vixente (PXOM 
do Concello de Laza1), encargou o presente proxecto, co 
fin de documentar o rexistro arqueolóxico do contorno 
e poder establecer, se é o caso, as medidas de protección 
pertinentes.

1  Ordenanza específica de protección do patrimonio 
avarqueolóxico. Ordenanza municipal do 26/02/2008.

Estado inicial do solar
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Os terreos nos que está proxectado o desenvolvemento 
do proxecto construtivo son os formados polo predio sito 
no BIC Contorno do Camiño de Santiago, no núcleo 
histórico da vila de Laza (Ourense), incluído dentro da zo-
nificación cautelar do PXOM de Laza. O predio, e a edifi-
cación que se pretenden rehabilitar, atópanse incluídos a 
nivel arquitectónico dentro da zona de protección de grao 
I, de máxima protección da ordenanza específica de protec-
ción do patrimonio arqueolóxico de Laza. Neste ámbito de 
protección, é necesario que toda solicitude de licenza vaia 
acompañada dun proxecto de control arqueolóxico da acti-
vidade solicitada.

As terras de Laza presentan unha gran variedade xeo-
gráfica, dado que conflúen serras e vales fluviais con gran 
contraste altitudinal. Sitúase na área de influencia do ma-
cizo central ourensán, con diferentes cordais montañosos 
que atravesan o concello polo noroeste e que exceden os 
1500 metros, coma o alto do Carballal ou o Pozo Negro. A 
zona central do concello está bañada polo río Támega, onde 
conflúen os caudalosos afluentes que descenden do macizo 
central. O relevo do termo municipal (215,9 km2) forma 
parte da zona centroibérica, dentro das tres grandes zonas 

xeolóxicas de Galicia. Construíuse sobre unha penichaira 
paleozoica, na que se modelou durante o Terciario un terri-
torio abrupto e montañoso configurándose dúas unidades 
xeográficas: ao noroeste, os cordais montañosos das serras 
mencionadas e ao suroeste a depresión do Támega. A vexe-
tación está condicionada polos matices climáticos impostos 
polas diferenzas de altitude existentes nestas terras. 

O contexto histórico no que se inscribe a actuación 
vén marcado pola forte actividade desenvolvida ao longo da 
Idade Media, época á que están asociadas varias necrópoles 
que testemuñan a presenza de asentamentos na zona. Entre 
elas, as tumbas medievais de San Cibrao, o sartego de San 
Breixo, a necrópole de San Martiño e a de Pena Tallada. O 
paso do Camiño de Santiago axudou a incrementar a acti-
vidade medieval nestas terras. Dentro do concello de Laza, 
localízanse tres tramos da chamada Ruta da Prata ou Cami-
ño do Suroeste. A verea Vella, que entra polo leste dende 
Portocamba e chega a Laza pola parroquia de Trez. A ruta 
de Portugal dende Chaves, que vén de Verín e que se une 
ao anterior na Ponte da Veiga, xusto antes de entrar no nú-
cleo de Laza. O terceiro pasa por Soutelo Verde e Tamice-
las cara á alberguería, con pousada para viaxeiros e hospital 

  CD 102A 2009/459-0
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Final intervención. Lado surFinal intervención. Lado norte

174



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Ourense

de caridade para o peregrino (desaparecidos). O camiño 
principal que atravesa Laza foi unha verea moi importante, 
como explica Vicente Risco e Xaquín Lorenzo no Boletín 
da Real Academia Galega. Chámanlle os veciños o Camiño 
de Castela, coa ruta de Eiras, Portocamba, Campobecerros, 
Venta do Bolaño e Venta do Espiño, ata a Gudiña. Tiña 
moito tráfico de segadores que ían a Castela e comerciantes 
que traían aceite, pemento, carne…

A intervención arqueolóxica obxecto do presente in-
forme adaptouse ás características singulares do proxecto 
construtivo, aos condicionantes físicos do espazo de tra-
ballo e aos datos desprendidos do estudo documental do 
ámbito de traballo. O traballo desenvolveuse a través dun-
ha fase de obra, que abrangueu a totalidade dos obxectivos 
establecidos no proxecto de intervención arqueolóxico. 
Non houbo que variar o plan de traballo, pois non houbo 
incidencias que impedisen o desenvolvemento da actuación 
arqueolóxica. O tipo de intervención arqueolóxica que se 
levou a cabo constou dunha fase de control arqueolóxico 
das remocións de terras do espazo de traballo, ata chegar ao 
substrato natural. Durante o desenvolvemento dos traballos 
correspondentes a esta fase da intervención arqueolóxica 
non se documentou ningunha estrutura asociada a un ves-
tixio arqueolóxico. Si se puido constatar que na zona sur, 
nunha franxa de dous metros paralela á edificación subse-
guinte, xa aflora o substrato xeolóxico en toda a superficie. 
O resto do soar está cuberto cunha placa de formigón.

Na fase de escavación, abríronse catro zapatas de cada 
lado do soar de 1x1 metro, aliñadas de L-W. No lado sur, as 
tres primeiras zapatas son escavadas xa no propio substrato 
xeolóxico e a cuarta zapata xa está aberta, polo que non é 
preciso realizar ningún tipo de rebaixe. No lado norte, re-

tirada a placa de formigón, na primeira zapata xa aflora a ro-
cha nai. No resto das zapatas, como a rocha vai buzando de 
leste ao oeste, documéntase debaixo da placa de formigón 
un nivel de recheo asociado a esta. Unha vez documentado 
o control arqueolóxico, comprobouse a inexistencia de ves-
tixios de entidade arqueolóxica, polo que se lle comunicou 
á dirección de obra a posibilidade de rebaixar o substrato 
natural, para conseguir a cota precisa das zapatas da nova 
vivenda.

A estruturación estratigráfica da planta do soar presen-
ta unha escasa potencia, condicionada pola inminente aflo-
ración da rocha nai. Distribúese do seguinte xeito:

 » GE I: está composto polas unidades estratigráfi-
cas relacionadas coa placa de formigón que cobre a 
maior parte do soar. Está composto por unha capa de 
cemento de 10 cm, asentado sobre un pequeno re-
cheo de terra escura e pedras de 20 cm de espesor, 
cun plástico illante que o separa da parte inferior. 
Este grupo estratigráfico presenta unha potencia que 
flutúa arredor dos 30 cm de media e que se asenta so-
bre un recheo.

 » UE 1: asóciase a un estrato relacionado co estrato de 
nivelación para uniformizar o terreo. Posto que este 
buza de leste a oeste, foi preciso uniformizar para logo 
asentar a placa de formigón. Está composto por unha 
capa de terra marrón clara, de granulometría grosa 
mesturada con pedras pequenas, desfeitas do propio 
substrato xeolóxico. Distribúese horizontalmente por 
debaixo do grupo estratigráfico 1, cun espesor variable 
entre 30-40 cm, segundo a afloración da rocha.

CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA O PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR ACAROADA Á RÚA DA 
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓNS PARA 
RESTAURANTE, NA RÚA EXTRAMUROS N.º 50,  
NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE)
Manuel García Valdeiras

Este proxecto técnico de control arqueolóxico das 
obras de rehabilitación de edificacións para restaurante na 
zona vella de Ribadavia (Ourense), foinos solicitado polo 
Excmo. Concello de Ribadavia en calidade de arqueólogo 
do Plan especial de reforma interior1 (en adiante PERI) de 
Ribadavia por mor da realización do Proxecto básico e de 
execución de reforma e adaptación de edificacións para 
restaurante no recinto histórico de Ribadavia, Ourense, di-
rixido por Mercedes Álvarez López, Begoña Arregui Rodrí-
guez e don Enrique Otero González (arquitectos).

1  Plan especial do conxunto histórico de Ribadavia (Ou-
rense)-(Título X)- Do patrimonio arqueolóxico do conxunto his-
tórico de Ribadavia. No Boletín Oficial da Provincia de Ourense, 
do 19 de abril de 1999.

O proxecto de obra ten por obxecto rehabilitar un pe-
queno conxunto de edificios situados na zona vella de Riba-
davia, concretamente na rúa Extramuros n.º 50, a carón do 
río Avia para a creación dun restaurante. A parcela, obxecto 
da actuación, conta con tres volumes ben diferenciados e un 
espazo libre no acceso norte a modo de patio.

O estado previo das edificacións era de abandono; o lí-
mite da parcela está ben acoutado, tanto polas edificacións 
que a constitúen como polo muro e a reixa que o completa.

O proxecto de control arqueolóxico foi autorizado pola 
Delegación Provincial de Cultura e Turismo o 21 de outu-
bro de 2009, comunicándose o inicio da actuación o 28 de 
outubro de 2009 e o final o 2 de xuño de 2010.

Localización da actuación no ámbito do PERI
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RESULTADOS DA ACTUACIÓN

O seguimento arqueolóxico das obras de demolición 
non achegou datos de interese arqueolóxico, véxase o ane-
xo gráfico.

A principal actuación arqueolóxica consistiu no control 
arqueolóxico das remocións de terra, consistentes funda-
mentalmente na apertura de pequenas gabias e arquetas de 
saneamento, así como a apertura dun oco para montacar-
gas, estaban previstas remocións de nivelación na rampla 
de acceso que ao final non se executaron, a decisión final 
de non facer máis remocións foi o que alongou no tempo a 
finalización do proxecto. 

Os resultados desta fase foron completamente negati-
vos xa que baixo unha pequena capa de entullo contempo-
ráneo afloraba xa o xabre natural.  

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIÓNS PARA RESTAURANTE, NA RÚA 
 EXTRAMUROS N.º 50, NO CASCO HISTÓRICO DE RIBADAVIA (OURENSE)
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUPERFICIAL 
INTENSIVA DE CARA Á REDACCIÓN DO  
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO  
CASTRO DE VALDEORRAS (PEP-1).  
O BARCO DE VALDEORRAS, OURENSE
Enriqueta López Rodríguez

No núcleo rural do castro localízase a fortaleza do 
mesmo nome que foi declarada BIC coa categoría de mo-
numento o 17 de novembro de 1994. A fortaleza, xunto 
coas edificacións asentadas no seu contorno, conforman 
un conxunto de gran valor que necesita ser conservado e 
revitalizado. Neste ámbito tamén se localiza o xacemento 
do Castro (GA32009005), cuxa área de respecto rodea o 
núcleo do mesmo nome.

De conformidade co disposto no artigo 45 da Lei 
8/1995 de 30 de outubro, do patrimonio cultural de Gali-
cia, a declaración dunha zona como BIC determina a obriga 
de delimitar un ámbito de protección1 e para o municipio 
de redactar un plan especial de protección da área definida. 

Dende a entidade OAU, SLP, encargada da redacción 
do plan especial de protección, solicitóusenos a realización 
dun traballo de estudo do patrimonio arqueolóxico para ter 
en conta os seus resultados na redacción e deseño do de-
vandito plan. Como complemento a este traballo de campo 
redactamos un estudo arqueo-histórico da zona e elabora-
mos unha normativa arqueolóxica específica.

O obxectivo fundamental desta intervención foi, polo 
tanto, a prospección superficial intensiva da totalidade da 
superficie delimitada para o Plan especial de protección do 
Castro para: localizar, delimitar e grafar planimetricamente 
os restos arqueolóxicos existentes para a zonificación de 
áreas de fertilidade arqueolóxica e a proposta de solucións 
técnicas de protección. 

1   O ámbito de protección aparece recollido e 
grafado nos planos do planeamento urbanístico vixente no Con-
cello do Barco de Valdeorras o PXOM do 27/06/2003.

Detalle da Torre de Homenaxe da Fortaleza de  
O Castro en estado ruinoso
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RESULTADOS

É necesario subliñar que a zona central do xacemento, 
na actualidade a vila do Castro, é un espazo construído e 
moi alterado con poucos sectores nos que puideramos fa-
cer efectivo o noso traballo de prospección (a maior parte 
do terreo son casas e locais privados aos que non é posible 
acceder). Centrámonos, polo tanto, nos arredores e abar-
camos todo o espazo delimitado no PXOM como parte do 
plan especial de protección para definir aquelas zonas que 
puideran ter algún interese arqueolóxico.   

Como conclusión temos que sinalar que no traballo de 
campo non documentamos ningún dato, material, elemen-
to ou indicio que achegase nova información sobre o xace-
mento, polo que boa parte do noso traballo se centrou na 
recollida de noticias bibliográficas e na consulta das fichas 
de inventario e de informes das actuacións arqueolóxicas 
levadas a cabo na zona para realizar unha proposta de zo-
nificación e/ou fertilidade arqueolóxica acorde cos restos 
coñecidos. 

PROPOSTA DE ZONIFICACIÓN

Ao xacemento da Vila do Castro GA32009005 na nor-
mativa municipal vixente (PXOM do 27/06/2003) asína-
selle o nivel de protección III: xacementos nos que se pode-
rá realizar certo tipo de obras cunha actuación arqueolóxica 
previa, ao mesmo tempo que se grafía unha área ou zona 
de respecto para a dita protección. A dita área de respec-
to rodea, dándolle unha marxe, ao núcleo rural do Castro 
seguindo en parte criterios topográficos, de xeito que se 
pode dicir que se cingue ao outeiro sobre o que se asenta 
o xacemento2. 

Tras realizar a prospección superficial intensiva de 
todo o espazo delimitado para o plan especial de protec-
ción, e da consulta de practicamente a totalidade da biblio-
grafía e dos traballos arqueolóxicos existentes sobre a Vila 

2   Temos que sinalar que a superficie que abarca 
o plan especial de protección é máis ampla cá definida como área 
de respecto do xacemento, xa que ten como obxectivo o núcleo ru-
ral e o seu contorno (artigo 179.- Ordenanza do solo do núcleo 
rural do Castro).    

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUPERFICIAL INTENSIVA DE CARA Á REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO 
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do Castro de Valdeorras sen que documentásemos ningún 
indicio ou dato que nos faga pensar nunha maior amplitude 
do xacemento arqueolóxico, dividimos a área de respecto/
protección establecida no PXOM do Barco de Valdeorras 
en dous sectores diferenciados:

1. Área de cautela: aplicable ao contorno inmediato do 
xacemento, unha área na que aínda que polo momen-
to non se ten documentado materiais arqueolóxicos 
(tampouco se ten realizado intervencións arqueolóxi-
cas) forma parte do seu ámbito de desenvolvemento 
natural e, polo tanto, un espazo no que seguramente 
se desenvolveu a actividade humana en relación co 
asentamento. Inclúese á área sita inmediatamente 
ao leste do núcleo central do xacemento de Vila do 
Castro. Esta é unha zona chaira actualmente moi 
transformada pero que polas súas características e 
proximidade ao recinto principal de ocupación non 
se pode descartar como posible espazo anexo aos lí-
mites naturais do recinto anterior. Ademais estamos 
a falar da zona natural de acceso aos recintos fortifica-
dos, tanto ao castrexo como ao medieval. 

2. Zona núcleo: integrada polos vestixios topográficos 
e visibles do xacemento castrexo e Castelo Fortaleza 
de época medieval (do que só se conserva a Torre de 
Homenaxe declarada BIC).

Fixemos ademais unha proposta de normativa arqueo-
lóxica na que recollemos as seguintes cautelas de protec-
ción en función das áreas definidas con anterioridade e da 
natureza das obras que se proxecten e autoricen:

1. ÁREA DE CAUTELA: Aplicable á área delimitada 
como de cautela. Como actividade preventiva será 
necesaria a realización dun proxecto de control e 
seguimento arqueolóxico. Este control consistirá 
na realización, baixo a dirección e supervisión dun/
dunha arqueólogo/a, dos movementos ou remocións 
de terras previstos. Os movementos de terras pode-
rán ser realizados por medios mecánicos ou manuais.

1. ZONA NÚCLEO: Será aplicable en todos os casos 
aos lugares situados dentro do ámbito da área defini-
da como zona núcleo, onde se establecen tres supos-
tos ou categorías:

 x IA- Obras de reforma maiores de sotos ou semisotos 
ou ampliación destes e movementos ou remocións 
de terras que abarquen o 40 % ou máis da superficie 
do soar. Esta cautela consistirá na preceptiva pre-
sentación dun proxecto arqueolóxico de escavación 
manual, subscrito por un/unha arqueólogo/a, que 
deberá deseñar unha primeira fase de apertura de ca-
tas de sondaxe. En función dos resultados acadados 
coa dita intervención valorarase por parte das ad-
ministracións competentes a necesidade de realizar 
calquera outro tipo de intervención. 

 x IB- Resto de obras que leven aparelladas movemen-
tos e remocións de terras. A cautela consistirá na rea-
lización dun proxecto arqueolóxico de escavación 
manual con metodoloxía arqueolóxica detallada, das 
gabias, zapatas ou outras remocións. A intervención 
deberá cubrir sempre a totalidade dos lugares, zo-
nas ou sectores do soar que vaian a ser removidos 
ata que a documentación arqueolóxica obtida sexa 
satisfactoria.

 x IC- No caso de obras de trazado lineal vinculadas á 
urbanización e dotación de infraestruturas que se 
efectúen en solo público, redes de saneamento, su-
midoiros, cable etc., como actividade preventiva será 
necesario realizar un proxecto arqueolóxico de es-
cavación de sondaxes mecánicas previas. En función 
dos resultados acadados a intervención arqueolóxica 
complementarase coa escavación manual das áreas 
nas que aparezan restos significativos ou, pola con-
tra, co control arqueolóxico de todas as obras que 
supoñan movementos e/ou remocións de terras. 

En todo caso, e como principio en acción, deberase 
potenciar o desenvolvemento e incorporación –nas escavas 
e construcións– daquelas solucións e técnicas de cimen-
tación que posibiliten a menor afección posible aos restos 
arqueolóxicos.   

Proposta de zonificación: 
 » Zona núcleo (en maxenta): escavación manual de 

sondaxes, gabias etc.

 » Área de cautela (en verde): control e seguimento de 
obra.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUPERFICIAL INTENSIVA DE CARA Á REDACCIÓN DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO 
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA A INSTALACIÓN 
DE COLECTORES SOTERRADOS NA RÚA MAIOR 

(VERÍN, OURENSE)
D. Eduardo Breogán Nieto Muñiz

No marco dun proxecto arraiano, o concello de Verín 
procedeu ao soterramento dos colectores de lixo distri-
buídos pola vila; un deles sitúase á altura do n.º 14 da rúa 
Maior, en plena zona vella, ao que se aplica no PERI unha 
cautela de grao I, facéndose precisa a realización dunhas 
sondaxes valorativas previas. Mesmo nos predios dianteiros 
(n.º 21-25), ademais, apareceran importantes restos estru-
turais pertencentes a unhas tabernae romanas, escavadas 
por D. Manuel Xusto Rodríguez e D. Xoán Naveiro López, 
en 1993 e 1994, respectivamente. Na propia rúa Maior, 
pero sen contexto arqueolóxico ningún, atopáronse restos 
mobles da mesma época durante as obras de saneamento na 
década de 1960.

A localización dos colectores soterrados coincide cun 
espazo recuado respecto da liña de fachada N da rúa, onde 
se abre o adro da igrexa de Santa María a Maior, ao redor da 
que, a teor dos datos arqueolóxicos coñecidos, se estende-
ría o núcleo principal do Verín romano. A propia rúa Maior, 
principal vía de tránsito en tempos medievais e modernos, 
enténdese como fosilización dos vellos trazados romanos, 
cunha orientación E-W, en dirección á antiga ponte sobre 
o río Támega.

As obras para a instalación dos colectores soterrados 
prevían a escavación dun foxo subterráneo rectangular 
(4,50 x 2,20 m), cunha pequena ampliación lateral (1,30 

x 1,50 m). Ante a pouca extensión da superficie do foxo, 
fíxose coincidir a sondaxe coa extensión total daquel, que 
cobre unha superficie de 11,85 m2. A escavación fíxose, 
porén, de xeito manual e con metodoloxía arqueolóxica, 
afondándoo ata o substrato natural, composto por sucesi-
vas camadas de sábrego compactado e depósitos fluviais de 
grava, que apareceron aos 1,07 m de fondura respecto do 
nivel da rúa. Para acadar os 2 m de fondura previstos para 
o foxo, empregouse logo maquinaria– sometida a control 
arqueolóxico. 

Tras a retirada do solado contemporáneo e da camada 
de recheo inferior, detectouse que todo o sector W fora 
obxecto de diversas remocións modernas. No sector E, 
en cambio, conservábase unha camada de terra queimada, 
correspondente a un nivel de uso relativamente moderno. 
Baixo este, estendido por toda a sondaxe (salvo naquelas 
intrusións modernas), detectamos outra camada de recheo, 
aparentemente unha deposición natural, na que se recupe-
raron fragmentos de tégula, en deposición secundaria, tal-
vez procedentes da intrusión moderna que afectou os niveis 
máis antigos. Outra intrusión, de canda as últimas obras 
de saneamento da rúa, aquela na que apareceran materiais 
romanos descontextualizados, remexeu no revolto da parte 
W, cuxa estratigrafía xa estaba alterada.
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A deposición natural que cubría as partes da sondaxe 
non alteradas marca unha etapa de abandono e, baixo ela, 
apareceron os primeiros restos estruturais: a esquina dun 
muro levantado con grandes perpiaños que asoma na es-
quina NE da sondaxe e que afonda os seus alicerces nunha 
camada de deposición, tamén ausente no sector W. Na cara 
superior deste nivel, detectamos marcas de uso que se co-
rresponden á etapa de ocupación da estrutura descrita. En 
relación con esta, e disposta sobre a camada de deposición, 
estendíase un pavimento de opus signinum de calidade 
mediocre, con grosos fragmentos latericios e alma de ca-
chotes graníticos. Estendíase este polo sector S-central da 
sondaxe, sen contactar con ningunha das estruturas detec-
tadas, inda que relacionada claramente co seu nivel de ocu-
pación. Incorporaba este pavimento un perpiaño moi ben 
traballado, coa superficie superior a rente do pavimento, a 
modo de apoio dun poste, distanciándose 115 cm daquel 
muro en esquina. Todo este nivel de ocupación estendíase 
a unha fondura duns 70 cm.

No sector W, baixo os revoltos provocados pola in-
trusión moderna, apareceron outros restos semellantes ao 
opus signinum descrito; neste caso moi desnivelado pero 
en directa relación co arranque dun muriño de 50 cm de 
anchura que se perde baixo a testemuña S. Distánciase este 
muriño do apoio de poste incorporado ao pavimento E uns 
108 cm, que se sitúa case equidistante entre o novo muriño 
e aqueloutro muro en esquina. O muriño foi desmontado 
cara ao N, seguramente canda a intrusión moderna, cuxo 
fin tal vez foi, precisamente, a extracción de pedra para 
novas construcións. O que resta do muriño asenta nunha 
camada de grava de río, que se dispón baixo aquela camada 
de asento do muro en esquina. Ambos os niveis de asento 

diminúen a súa potencia canto máis ao NW da sondaxe, ata 
desaparecer. Este feito débese aos desniveis da camada in-
ferior, identificada xa como substrato, e á presenza dunha 
nova construción asentada directamente sobre el.

O nivel de substrato esténdese por toda a sondaxe, a 
unha fondura duns -107cm, alterado tan só pola presenza 
desa nova construción. Desta só se ve o final dunha parede, 
marcada por un gran perpiaño de 55 cm de anchura, tra-
ballado na súa cara superior de xeito coidado, como para 
aloxar outro perpiaño de 50 x 50 cm, describindo o arran-
que dunha parede de aparello combinado de cachotería con 
perpiaños nos extremos. O nivel de ocupación deste muro 
márcao a presenza dun nivel de queimado na esquina SW, 
que se perde baixo a testemuña S. Ante a presenza de ni-
veis de uso, realizamos diversas sondaxes e comprobamos 
que efectivamente estabamos ante o substrato natural. O 
muro establece, ademais, un límite claro cara ao W, por 
onde se estende un nivel de derruba, entre o que se recupe-
rou abundante tégula, diversos fragmentos de TSH e unha 
boca de botella con asa de cerámica común romana, que nos 
leva a horizontes altoimperiais (S. I-II d. C.). A derruba foi 
logo amortizada logo co opus signinum descrito nos niveis 
superiores. 

As aliñacións de todos os muros son NNW-SSE e SSW-
NNE, coincidindo ademais coa das estruturas descubertas 
entre 1993 e 1994 nos predios dianteiros. A aliñación das 
estruturas detectadas tamén é parella, pero a estratigrafía si-
túaas en horizontes cronolóxicos diferentes. A ruína da pri-
meira ocupación parece que foi parella cunha enchente do 
moi próximo río Támega, que tería achegado a importante 
camada de grava que asolagou a zona. Esta grava asentouse 

  CD 102A 2009/745-0

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA A INSTALACIÓN DE COLECTORES SOTERRADOS NA RÚA MAIOR (VERÍN, OURENSE)
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por toda a zona, salvo naqueles puntos onde asomaban os 
restos das construcións antigas. Sobre a grava asentouse 
tamén unha potente camada de terra barrenta, completando 
os niveis de depósito fluviais, sobre os que se construíu de 
novo, aproveitando as ruínas visibles e cubrindo as derru-
bas coas novas pavimentacións.

A pequena extensión da sondaxe non permite facer su-
posición ningunha sobre o uso dos espazos detectados; tan 
só discernir un espazo pechado ao W, no que se concen-
tran as derrubas, cunha posible entrada marcada por aquel 
perpiaño escuadrado disposto sobre o substrato, todo en 
tempos altoimperiais. A seguir, veu un tempo de abando-
no, ruína e posterior reparación, momento en que aquela 
entrada parece que foi tapiada (inda que a destrución da es-
tratigrafía desta zona non permite a súa correcta lectura), e 
construíronse novas estruturas cara ao E e, talvez, cubrindo 
o espazo intermedio cun pórtico.

CD 102A 2009/745-0  
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS NO 
INMOBLE DA RÚA SAN FRANCISCO, N.º 11,  
ZONA VELLA DE VIGO
Eduardo Rodríguez Saiz

No marco dos traballos de rehabilitación do inmoble 
no n.º 11 da rúa San Francisco, na zona oeste da zona ve-
lla de Vigo, en febreiro de 2009, execútanse tres sondaxes 
arqueolóxicas manuais co fin de facer unha avaliación ar-
queolóxica da potencialidade do subsolo da vivenda. Estas 
sondaxes móstrannos unha escasa potencia de depósitos 
(de entre 0,1-0,2 m antes do afloramento do substrato).

Máis alá da localización de niveis estratigráficos enca-
drables entre os séculos XVIII e o XX, e relacionados co 
evolucionar do propio inmoble obxecto de estudo, non se 
xera información de tipo histórico ou arqueolóxico en rela-
ción co xacemento arqueolóxico suxeito a cautela, o xace-
mento romano-medieval da zona vella.

 Materiais arqueolóxicos. Tapadeiras cerámicas contemporáneas
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Situación do soar. Distribución das sondaxes no seu interior
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A sondaxe 1 foi máis frutífera en canto a datos arqueo-
lóxicos. Nela, documentamos a presenza de restos estrutu-
rais de tres momentos: 

 » Século XVIII. Nesta época, constrúese o inmoble 
e dela é o paramento sur –e a súa caixa de cimenta-
ción– inserido no perfil meridional da sondaxe. Des-
te tempo tamén sería o rebaixe realizado no substrato 
en toda a superficie do inmoble, destinado a acondi-
cionar e a preparar o terreo para a nova construción. 
 
Entre estes primeiros momentos fundacionais e a se-
guinte fase, definida pola construción do sumidoiro e 
do pavimento de aglomerado asfáltico, atopamos varias 
accións antrópicas que deixaron pegada no rexistro ar-
queolóxico, e que se englobarían entre o século XVIII 
e un século XIX xa avanzado:

 x A. Paralelo ao muro de carga sur atopamos a U.E. 
16, estrato negativo feito a base de rebaixar e traba-
llar o substrato xabrento, conseguindo unha especie 
de resalte ou altorrelevo lonxitudinal ao muro. Cro-
noloxía e función indeterminada.

 x B. Pequeno burato circular escavado no substrato, 
de cronoloxía e función indeterminada.

 x C. Escavación dunha fosa alongada, con dúas laxes 
planas no seu interior, colmatada por materiais dos 
séculos XIX e XX. A súa función é indeterminada, 
quizais poidan ser os restos dunha sustentación dun 
piar, ou os restos dunha arqueta...

 » Século XX, pavimento antigo. Constrúese un pavi-
mento de aglomerado asfáltico, que aparece asociado a 
un sumidoiro de pedra. Constituiría a antiga superficie 
de uso do inmoble.

 » Século XX, pavimento actual. A derradeira fase de 
ocupación vén definida por un piso de baldosa, asocia-
do a canalizacións soterradas.

En síntese, podemos conxecturar que a construción 
deste inmoble supuxo un traballo previo de acondiciona-
mento dos terreos para poder asentar a vivenda, consisten-
tes basicamente na creación dun espazo axeitado sobre o 
que edificar a nova construción.

Partindo posiblemente duns terreos bastante abruptos 
–ou cando menos cunha caída cara ao Berbés–, a creación 
dun espazo chan suporía nivelar os terreos, diminuíndo o 
substrato e os niveis edáficos que tivesen asociados, elimi-
nado polo tanto do rexistro arqueolóxico calquera resto an-
tigo que puidese existir no soar.

O estudo de materiais arqueolóxicos serviunos para 
confirmar a inexistencia de restos mobles anteriores á épo-
ca contemporánea –e probablemente anteriores ao século 
XIX–, corroborando a conxectura do desmantelamento de 
niveis antigos no momento de construír o inmoble, obser-
vada tanto dende unha óptica arqueolóxica coma da revisión 
da cartografía histórica deste sector da zona vella.

A análise dos materiais tamén tivo especial relevancia 
á hora de aclarar a cronoloxía da fosa coas dúas lousas lo-
calizada na sondaxe 1, xa que cabía a posibilidade de que 
fose unha unidade negativa antiga que se conservase baixo o 
inmoble. A colmatación antrópica con terras que conteñen 
restos cerámicos contemporáneos fannos pensar que esta-
mos ante un resto estrutural relacionado cunha reforma da 
vivenda. 

O corpus de materiais mobles é bastante homoxéneo e 
denotan unha evidente compoñente doméstica. Abundan 
en porcentaxe os recipientes tipo cuncas, arredor dos 14 
cm de diámetro de boca, destinadas ao consumo de alimen-
tos (xa fora caldo, papas de millo...).

Sobresaen as manufacturas locais (con varios fragmen-
tos de Buño ou imitacións), fronte aos materias importados, 
caso das cerámicas de procedencia asturiana ou da Meseta, 
ou algún fragmento de “cunca catalá”. Destaca un fragmen-
to cun selo ovalado que contén no seu interior as verbas 
REFRACTAR... e BREDA, que se corresponden co alfar 
de Breda (Girona), datable no século XX.

Do resto dos materiais mobles, chama a atención a pre-
senza de dous fragmentos de tapadeiras, con asa en ponte 
horizontal resaltada e con decoracións incisas e peiteadas. 
Son pezas localizadas en contexto claramente contemporá-
neo e que teñen gran similitude formal con outras tapadei-
ras descritas en depósitos tardorromanos. A este respecto, 
pensamos que ou ben poderiamos estar ante pervivencias 
moi tardías de formas e decoracións medievais, ou ben 
habería que reformularse a datación dalgunha ou de todas 
estas tapadeiras que, por defecto, se estaban atribuíndo a 
momentos da tardoantigüidade.

  CD 102A 2009/031-0
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PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DE MELLORA DA REDE VIARIA DA ZONA 

VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) MÓDULO C-1/P-2. 
RÚAS BALLESTA, GAMBOA, FERMÍN PENZOL E 

XOAQUÍN YÁÑEZ
Santiago Vieito Covela 

ANTECEDENTES 

Definición

Para cumprir a normativa vixente, o Concello de Vigo, 
promotor da obra, encárgalle á empresa Lesering, SL un 
proxecto de intervención patrimonial, o Proxecto de con-
trol arqueolóxico das obras de mellora da rede viaria da zona 
vella de Vigo (Pontevedra). Módulo c-1/p-2. Rúas Ballesta, 
Gamboa, Fermín Penzol e Xoaquín Yáñez. 

Ámbito 

O ámbito dos traballos que motivaron está actuación 
localízanse na zona vella da cidade de Vigo (Pontevedra). É 
esta una zona cautelada (GA36057084) e incluída no Plan 
especial de protección e reforma interior (PEPRI) da zona 
vella. Informe-Memoria técnica das obras da zona vella de 
Vigo (Pontevedra). Módulo C-1/P-2. Rúas Ballesta, Gam-
boa, F. Penzol e Xoaquín Yáñez. 

 Materiais arqueolóxicos. Tapadeiras cerámicas contemporáneas soterradas baixo os recheos recentes da rúa Penzol
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Superficie 

A superficie total suxeita a control e seguimento foi de 
2280,30 m2. 

FORMULACIÓN 

Obxectivos: garantir a integridade dun posible xace-
mento, así como a documentación das evidencias arqueo-
lóxicas e históricas e o seu contexto. Rexistro doutros da-
tos que contribúan a un mellor coñecemento da historia de 
Pontevedra. Elaboración dunha proposta de actuación para 
fases posteriores do proxecto. 

Desenvolvemento dos traballos 
 » Inicio: 16/04/2009

 » Remate: 09/10/2009 

RESULTADOS 

Estratigraficamente: para toda a área suxeita a control, 
non son observables niveis de tipo natural máis alá dos for-
mados pola erosión dos horizontes minerais. A totalidade 
dos depósitos observables son de orixe antrópica e orixe 

natural. As únicas estruturas observables son as conforma-
das polo conxunto da rede de saneamento, pero o grao de 
alteración do seu contorno imposibilitan a súa datación por 
contexto, xa que nos lugares onde estas se documentan as 
rúas foron baleiradas –deixando as estruturas ao descuber-
to– e aterradas de novo en tempos recentes. Pese á abun-
dancia de restos de cultura material moble, ningún destes 
foi atopado en posicións primarias e, polo tanto, non é posi-
ble concretar máis a súa caracterización cronocultural máis 
alá do estudo do obxecto en si mesmo. Cronoloxicamente: 
Informe-memoria técnica das obras da zona vella de Vigo 
(Pontevedra). Módulo C-1/P-2. Rúas Ballesta, Gamboa, F. 
Penzol e Xoaquín Yáñez.

Arqueoloxicamente, é incuestionable a existencia de 
evidencias suficientemente indicativas como para acreditar 
unha ocupación da zona dende comezos do século XVII, 
malia que é innegable que o grao de alteración do contex-
to non contradí a ocupación dende épocas máis remotas 
(século IV, segundo os achados de material en recheos, 
obviamente, a ausencia de referencias sobre a procedencia 
das achegas impide concluír con rotundidade a orixe destes 
materiais). Materiais: non se recolleron elementos mate-
riais mobles de significación arqueolóxica. 

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE VIARIA DA ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) 
MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, GAMBOA, FERMÍN PENZOL E XOAQUÍN YÁÑEZ

  CD 102A 2009/059-0

Posible soporte de gonzo en granito aparecido no 
control arqueoloxico da rúa Gamboa
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AVALIACIÓN 

 » Que se leva a cabo a intervención patrimonial mediante 
o control arqueolóxico continuo na zona vella de Vigo 
(Pontevedra). 

 » Que os resultados da intervención verifican un uso 
continuado da zona dende a época moderna ata a 
actualidade. 

 » Que todo a zona se atopa profundamente alterada po-
las intervencións de dotación de servizos levadas a cabo 
dende comezos do século XX. 

 » Que durante a intervención non se puideron detectar 
xacementos ou horizontes arqueolóxicos de entidade, 
a excepción dos elementos estruturais menores reflec-
tidos no presente e os que foron obxecto de actuación 
disociada a través do proxecto de intervención na rúa 
Gamboa.

CD 102A 2009/059-0  
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DAS RÚAS XUANELO, SAN 
BERNARDO, SAN XULIÁN E PEÑASCO, NA ZONA 
VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA). MÓDULO C-2
David Fernández Lorenzo 

ANTECEDENTES 

 » Definición. Para cumprir a normativa vixente, o 
Concello de Vigo, promotor da obra, encárgalle á 
empresa Lesering S.L. un proxecto de intervención 
patrimonial, que se deu en chamar: CONTROL AR-
QUEOLÓXICO DAS OBRAS DA MELLORA DA 
REDE VIARIA DA ZONA VELLA DE VIGO (PON-
TEVEDRA). MÓDULO C-2. RÚAS XUANELO, 
SAN BERNARDO, SAN XULIÁN E PEÑASCO.  
 

 
Informe-memoria técnica do control arqueolóxico da 
mellora da rede viaria da zona vella de Vigo (Ponteve-
dra). Módulo C-2.

 » Ámbito. O ámbito dos traballos arqueolóxicos que 
motivaron está actuación localízanse na zona vella da 
cidade de Vigo (Pontevedra). É esta una zona cautelada 
(GA36057084) e incluída no Plan especial de protec-
ción e reforma interior (PEPRI) da zona vella. 

 » Superficie. A superficie total afectada polos traballos 
foi de 1103 m2. 

FORMULACIÓN

 » Obxectivos: garantir a integridade dun posible xa-
cemento. Documentar as evidencias arqueolóxicas e 
históricas e o seu contexto. Rexistrar outros datos que 
contribúan a un mellor coñecemento da historia de 
Vigo. 

 » Desenvolvemento dos traballos 

 x Inicio: 20/04/2009
 x Remate: 04/09/2009 

RESULTADOS 

 » Estratigraficamente: a secuencia mostra unha pre-
ponderancia dos niveis froito das actuacións do século 
XX para a instalación dos servizos e o saneamento das 
rúas. A accidentada topografía condiciona a secuencia. 
A presenza do substrato está moi alterada, xa que pode 
xurdir a cotas pequenas ou rebaixado para a introdu-
ción dos servizos ou das vivendas. Informe-memoria 
técnica do control arqueolóxico da mellora da rede via-
ria da zona vella de Vigo (Pontevedra). Módulo C-2 3. 

Gabia no rúa San Xulián

192



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Pontevedra

 » Cronoloxicamente: non se documentaron niveis ar-
queolóxicos anteriores ao século XX.

 » Materiais: non se recolleron elementos materiais mo-
bles de significación arqueolóxica. 

AVALIACIÓN 

 » Durante a intervención non se puideron detectar niveis 
arqueolóxicos de entidade. 

 » Que o subsolo das rúas suxeitas a control se atopa moi 
alterado polas intervencións de dotación de servizos le-
vadas a cabo no século XX. 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DAS RÚAS XUANELO, SAN BERNARDO, SAN XULIÁN E PEÑASCO, NA 
ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA). MÓDULO C-2

CD 102A 2009/060-0  

Gabia no rúa Peñasco
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DAS RÚAS POBOADORES 
E SAN FRANCISCO, NO ZONA VELLA DE VIGO 
(PONTEVEDRA)
María Méndez Martínez

O control arqueolóxico das obras de reurbanización 
das rúas San Francisco e Poboadores, na zona vella de Vigo 
(Pontevedra), realizouse entre os meses de abril e setembro 
de 2009. Os obxectivos básicos da actuación concretáron-
se en tres puntos: 

1. Caracterizar a zona dende o punto de vista histórico 
e arqueolóxico.

2. Avaliar o impacto que as obras proxectadas terían 
sobre o patrimonio arqueolóxico da zona para, en 
consecuencia.

3. Controlar e mitigar o impacto que as obras puidesen 
ter sobre o patrimonio arqueolóxico. 

Para iso, deseñouse unha metodoloxía na que se uti-
lizaron dúas ferramentas clave: o baleirado bibliográfico e 
documental e o control e seguimento arqueolóxico a pé de 
obra das remocións de terra relacionadas co proxecto. Os 
traballos realizados permitiron obter unha caracterización 
xeoestratigráfica das rúas de San Francisco e Poboadores, 
que se pode concretar nos seguintes puntos: 

Detalle do paleosuelo identificado na rúa Poboadores
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1. As rúas de San Francisco e Poboadores da zona vella 
de Vigo non conservan restos nin estruturas arqueo-
lóxicas que contribúan á reconstrución da configura-
ción urbanística deste sector antes de época contem-
poránea. Foron documentados algúns fragmentos de 
tegula en dous puntos da rúa, pero trátase de material 
moi fragmentado e rodado e claramente fóra do seu 
contexto orixinal. Así mesmo, foi documentado un 
fragmento de bordo de cerámica de época moderna, 
pero tampouco asociada a estruturas ou niveis en po-
sición primaria.

2. A non existencia de evidencias arqueolóxicas pode 
estar relacionada coa propia configuración fisiográfi-
ca deste sector, que determinou que, a pesar de cons-
tituír un bo punto de paso (pola súa situación, aínda 
que inadecuado polo abrupto do seu relevo) entre as 
zonas elevadas do castro e a área portuaria do Berbés, 
non se producise a súa urbanización ata época rela-
tivamente recente. Que non fose un sector axeitado 
para o asentamento, non quere dicir que no pasado 
non fose un punto no que se desenvolvese algún tipo 
de actividade. Nese sentido, vimos como nun punto 
da rúa se identificou un chan antigo posiblemente 
destinado a actividades agrícolas.

3. As secuencias estratigráficas rexistradas nos dife-
rentes tramos da rúa están relacionadas co pasado 
máis recente da zona; é dicir, coas diferentes fases 
ou proxectos de urbanización desenvolvidos dende o 
últimos cuarto do século XIX. Non obstante, o im-
pacto das remodelacións efectuadas dende a segunda 
metade do século XX dificultan a identificación de 
elementos e xacementos relacionados coas primeiras 
remodelacións do XIX.

4. As estruturas rexistradas na rúa correspóndense en 
todos os casos con gabias realizadas con lousas de 
granito e que no seu momento canalizaron as augas 
fecais dende os distintos inmobles á rede xeral. En 
xeral, estas gabias foron reutilizadas cando se proce-
deu á instalación das novas redes fecais, pero a devan-
dita reutilización supuxo na maioría dos casos a súa 
parcial ou total destrución.

CD 102A 2009/061-0  

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DAS RÚAS POBOADORES E SAN FRANCISCO, NO ZONA VELLA DE 
VIGO (PONTEVEDRA)

Detalle dun dos bueiros rexistrados na rúa 
Poboamento
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 CD 102A 2009/062-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
REURBANIZACIÓN DA RÚA SANTIAGO, NA ZONA 
VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA)
María del Mar López Cordeiro

O control arqueolóxico das obras de reurbanización da 
rúa Santiago, na zona vella de Vigo (Pontevedra), realizou-
se entre os meses de abril e setembro de 2009. Os obxec-
tivos básicos da actuación concretáronse en tres puntos: 
(1) caracterizar a zona dende o punto de vista histórico e 
arqueolóxico; (2) avaliar o impacto que as obras proxecta-
das terían sobre o patrimonio arqueolóxico da zona para, 

en consecuencia, (3) controlar e mitigar o impacto que as 
obras puidesen ter sobre o patrimonio arqueolóxico. Para 
iso, deseñouse unha metodoloxía na que se utilizaron dúas 
ferramentas clave: o baleirado bibliográfico e documental e 
o control e seguimento arqueolóxico a pé de obra das remo-
cións de terra relacionadas co proxecto. A secuencia estra-
tigráfica documentada ao longo da rúa foi moi homoxénea 

Provincia de Pontevedra

Vista da boca norte da mina galería
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e practicamente concrétase na localización do substrato 
baixo as pavimentacións. Parece claro que para a urbaniza-
ción da rúa de Santiago a finais do século XIX foi necesaria 
a escavación do substrato. A devandita urbanización levou 
consigo a instalación dunha serie de servizos que supuxo, 
por un lado, a reescavación do substrato e, por outro, o re-
cheo con terra de diferentes características mesturada con 
material de escoura. Todos estes elementos foron rexistra-
dos nas secuencias analizadas en diferentes puntos da rúa. 
Foron localizadas diversas estruturas de interese, algunhas 
das cales viron dificultada a súa caracterización polo feito de 
quedar descontextualizadas por efecto das diversas remo-
cións realizadas ao longo do tempo. Entre elas, rexistráron-
se algún pozo de saneamento e diversas gabias que proba-
blemente se relacionen coa rede de sumidoiros instalada a 
finais do século XIX, aínda que tamén poderían correspon-

der a un momento posterior. A estrutura máis interesante 
foi unha mina galería subterránea. As características defini-
das para a estrutura apuntan a que se trata dunha condución 
de auga. No momento presente, non podemos precisar a 
cronoloxía desta mina galería. O modo construtivo defi-
nido, a saber, unha galería escavada na rocha, a pico, con 
cuberta abovedada, na que a bóveda presenta escachaduras, 
e na que se rexistran pequenos buratos (loculi) para soster 
supostamente as lucernas, responde ás características defi-
nidas para as conducións romanas de auga. Non obstante, 
non se dispón actualmente de estudos sistemáticos de épo-
cas posteriores que permitan avalar ou desbotar a devandita 
cronoloxía.

CD 102A 2009/062-0  
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Vista da boca sur da mina galería
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PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DO 
BORDO FLUVIAL NA TRAMA URBANA DA CIDADE 
RÚA CRUZ VERMELLA (PONTEVEDRA)
Santiago Vieito Covela

ANTECEDENTES

Definición

As autoridades competentes estableceron a necesidade 
de realizar un control arqueolóxico dos movementos de te-
rras das obras de reurbanización da rúa Cruz Vermella, ao 
que se lle asignou o código : CD 102A 2009/088-0.

Ámbito 

O ámbito da intervención está situado no bordo leste 
do centro histórico da cidade de Pontevedra, que está cata-
logado como xacemento arqueolóxico e, polo tanto, baixo 
cautela legal. O seu perímetro queda definido no PEPRICA 
(clave identificación: GA 36038013).

Superficie

A superficie total afectada foi de 1040,12 m2.

FORMULACIÓN

Obxectivos
 x Garantir a integridade dun posible xacemento, así 

como a documentación das evidencias arqueolóxicas 
e históricas, e o seu contexto.

 x Rexistro doutros datos que contribúan a un mellor 
coñecemento da historia de Pontevedra.

 x Elaboración dunha proposta de actuación para fases 
posteriores do proxecto.

Desenvolvemento dos traballos
 x Inicio: 05/03/2009
 x Remate: 22/05/2009

RESULTADOS

Estratigraficamente:

Dende o punto de vista estratigráfico, as gabias levadas 
a cabo na zona sinalada responden aos seguintes esquemas:

A nivel estratigráfico, documéntanse dúas secuencias 
diferenciadas segundo a área de intervención afectada 
pola intervención. Deste xeito, no extremo máis seten-
trional –común ás gabias 1 a 3– o esquema responde de 
maneira global ao modelo estándar da zona, sintetizado na 
seguinte matriz de Harris –que reproduce a de Celso H. 
Barba Seara1 para esta área– e que identificaremos como  
“Secuencia-Tipo 1”.

SECUENCIA-TIPO 1:

Amósase de xeito continuo na totalidade das gabias 
practicadas na rúa Sobrino Buhigas e, malia que se ve alte-
rada polas intrusións das arquetas de colección e cobada-
mento de tubaxes, non presenta grosso modo alteracións 
substanciais doutro tipo.

 » GE01: composto polas unidades estratigráficas re-
lacionadas coa rúa actual –distintas capas asfálticas e 
preparados destas–, compostos na súa maior parte por 
achegas de bituminosas orgánicas mesturadas con xa-
bre. A potencia varía entre os 0,05 e os 0,16 m.

1  BARBA SEARA, C.H. (2007): Informe valorativo: 
control arqueolóxico da conexión do Arquivo e Novo Museo Pro-
vincial de Pontevedra á rede de gasificación urbana (R. Padre 
Amoedo, Pontevedra). Inédito, depositado na Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura e Deporte. Santiago 
de Compostela.

BARBA SEARA, C.H. (2007): Informe final-memoria técni-
ca: intervención arqueolóxica (control e escavación) vinculada á 
construción dun muro de contención na rúa Serra. Situado fronte 
ao novo edificio do Museo de Pontevedra, na Cidade de Ponteve-
dra. Inédito, depositado na Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural, Consellería de Cultura e Deporte. Santiago de Compostela.
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 » GE02: serían as unidades estratigráficas relacionadas 
coa rúa previa a actual, coas mesmas características que 
as anteriormente sinaladas, pero nas que resaltamos 
tamén a presenza de lastros e estériles de gran fino. A 
súa potencia varía entre os 0,19 e os 0,61 m.

 » GE03: conformado polas unidades estratigráficas rela-
cionadas co leito fluvial e os niveis naturais de colma-
tación xerados polas medras deste. A súa composición 
amósase homoxénea, aínda que se poden diferenciar 
varias camadas con lixeiras variacións cromáticas, froito 
do contacto cos estratos que os inscriben e dos proce-
sos de filtración asociados ás estruturas de canalización 
inseridas. A súa potencia acentúase no seus extremos 
setentrionais.

SECUENCIA TIPO 2:

Presente na parte meridional da zona intervida, que se 
corresponde co contorno da praza da Castaña. Cabe sinalar 
que o GE 03 presenta unha maior potencia do nivel de refu-
gallos de construción na parte central –coincidente coa área 
axardinada do conxunto–.

 » GE01: composto polas unidades estratigráficas re-
lacionadas coa rúa actual –distintas capas asfálticas e 
preparados destas–, compostos na súa maior parte por 
achegas de bituminosas orgánicas mesturadas con xa-
bre. A potencia varía entre os 0,05 e os 0,18 m.

 » GE02: serían as unidades estratigráficas relacionadas 
coa rúa previa a actual, coas mesmas características que 
as anteriormente sinaladas, pero nas que resaltamos 
tamén a presenza de lastros e estériles de gran fino. A 
súa potencia varía entre os 0,18 e os 0,61 m.

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DO BORDO FLUVIAL NA TRAMA URBANA 
DA CIDADE RÚA CRUZ VERMELLA (PONTEVEDRA)

CD 102A 2009/088-0  

Gabia para instalación de saneamentos Nivel de recheo con materiais asfálticos
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 » GE03: unidades estratigráficas relacionadas coa nive-
lación e preparación da rúa. Composición heteroxénea 
con presenza esporádica de materiais modernos e con-
temporáneos. A súa potencia oscila entre os 0,61 e os 
0,83 m. Dentro deste grupo estratigráfico, é apreciable 
como as diferentes UE que se atopan en cotas máis pro-
fundas presentan unha coloración máis escura, malia 
que a presenza de materiais contemporáneos nos per-
miten encadralo dentro do mesmo conxunto de bolsa-
das/depósitos de recheo.

 » GE04: niveis de depósito natural. Depósitos de areas 
de cor tostada clara, granulometría fina e compacidade 
alta, que aumentan en potencia canto máis ao sur. A súa 
potencia varía entre os 8 e os 32 cm.

Cronoloxicamente:

A práctica totalidade da intervención afectou tan só a 
niveis de recheo recentes (último cuarto do século XX).

Materiais:

Non se recolleron elementos materiais mobles de signi-
ficación arqueolóxica.

AVALIACIÓN

A partir dos datos obtidos nesta intervención e da in-
formación resultante, confírmase a inexistencia de calquera 
vestixio arqueolóxico de entidade ata a cota acadada polas 
obras descritas no presente informe.

  CD 102A 2009/088-0

PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DO BORDO FLUVIAL NA TRAMA URBANA 
DA CIDADE RÚA CRUZ VERMELLA (PONTEVEDRA)
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS DAS 
OBRAS DE INSTALACIÓN DE REPAVIMENTACIÓN NA 

RÚA DE SANTA LIBERATA (FASE I).  
BAIONA. PONTEVEDRA

Rosa Villar Quinteiro

PRESENTACIÓN

Na primavera de 2009, o concello de Baiona realizou 
obras para a reposición da instalacións e repavimentación 
da rúa Santa Liberata para mellorar as instalacións e a hu-
manización do ámbito da praza do mesmo nome, na zona 
vella da vila, vinculado ás igrexas de Santa María e de Santa 
Liberata. Os traballos iniciáronse coa metodoloxía de con-
trol de obra. A aparición de inhumacións motivou o cambio  

 
de metodoloxía arqueolóxica, pasando á apertura manual da 
traza da gabia pendente de abrir, de 1 x 20 metros. Estas ac-
tuacións identifícanse cos códigos CD 102A 2009/366-0 
e CD 102A 2009/388-0 e os obxectivos propostos foron: 
documentar en planta as inhumacións, establecer a organi-
zación e as relacións espaciais do rito funerario e definir o 
marco cronolóxico e o contexto histórico das inhumacións.

ESTRATIGRAFÍA

A secuencia estratigráfica é uniforme ao longo da rúa. 
Baixo o pavimento actual, os primeiros 15 cm son refu-
gallos de recheo que conteñen restos contemporáneos –
plásticos–, pero tamén algúns anacos cerámicos e mesmo 
recuperamos unha ficha cerámica de xogo. Deseguido, 
apareceu o pavimento anterior da rúa, de hai uns corenta 
anos: de tipo mixto con bloques de pedra –entre os que 
recuperamos laudas reutilizadas– e terra moi compactada, 
de composición heteroxénea –xabre, area litoral e terra 
negra orgánica–. Por baixo, iníciase un horizonte de ma-
triz homoxénea pero remexido, abondoso en ósos soltos, 
fragmentados e sen conexión anatómica que chega aos 40 
cm de profundidade. Interprétase como un nivel con restos 
dispersos logo do levantamento das cinzas na clausura do 
cemiterio e apertura da rúa. Contén algúns anacos cerámi-
cos, pero en xeral os restos manufacturados son escasos.

A partir de 40 cm de profundidade, documéntase un ni-
vel de inhumacións in situ que, dependendo do afloramento 
da rocha nai, ten unha potencia variable e documéntase o 
punto máis fondo a 1,25 m.

RITO FUNERARIO

A inhumación é a fórmula empregada neste camposan-
to, que presenta unha serie de características específicas 
relacionadas co espazo dispoñible e a súa microtopografía, 
producíndose a superposición de corpos e o aproveitamen-
to dos ocos das rochas, acomodando os corpos. Así, temos 
dun lado inhumacións sen ningún tipo de estrutura asocia-

Imaxe 1. Inhumación en paréntese
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da, feitas directamente á fosa no terreo (imaxe 2). Outras 
que foron adaptadas ao espazo ofrecido pola superficie ro-
chosa (imaxe 3) e, finalmente, inhumacións con estruturas 
sinxelas sobre o afloramento rochoso: de tipo sartego esca-
vado na rocha (imaxe 4), tipo rectangular e outra en parén-
tese (imaxe 1).

Ademais, localizáronse outras estruturas que informan 
sobre a extensión e o uso do cemiterio. O osario consiste 
nunha estrutura circular aberta no afloramento rochoso, 
totalmente colmatada de cranios e ósos longos soltos e 
localízase á altura do inmoble n.º 6, no inicio da rúa. En 
contacto con este afloramento rochoso, documentamos un 
pavimento de bloque granítico irregular pero ben asentado 
que continúa cara á praza, ata a esquina coa rúa San Xoán, 
e que interpretamos como o límite do cemiterio polo oeste.

ESTUDO DOS MATERIAIS E CRONOLOXÍA

O estudo dos restos materiais permite obter unha cro-
noloxía do inicio da necrópole, aínda que o seu número é 
escaso, pois en xeral os anacos cerámicos relaciónanse co 
pavimento pétreo exterior ao cemiterio. Os restos recupe-
rados clasifícanse nos seguintes tipos: cerámicos, de adorno 
persoal –procedentes dos escasos enxovais identificados–, 
numismas e laudas sepulcrais.

Entre as cerámicas, temos un grupo de fragmentos de 
recipientes vernizados ou esmaltados procedentes do pavi-
mento exterior e que contribúen a establecer unha crono-
loxía do século XVI para esta estrutura (Caramés Moreira 
2006; Villar 2008). Os escasos anacos cerámicos proce-
dentes das inhumacións son de tonalidades escuras –grises, 
castañas–, sen decoración e sen vernices. Polo contexto de 
orixe –inhumacións con estrutura asociada– e as súas ca-
racterísticas (Rius 1975, Pérez Outeiriño, Fariña Busto 
1981; Pereira Marimón 1991; Bohigas Roldán, Gutierrez 
González 1989) dátanse nos séculos XIV-XV. Esta data 
tamén é coherente coa achegada polos elementos de adorno 
persoal, procedentes das inhumacións estratigraficamente 
máis altas –50/70cm de profundidade, que corresponden 
ás primeiras conservadas in situ– dos que destaca un colar 
de pequenas contas de cor beixe e outras catro de maior ta-
maño en cor azul moi escura, de pasta vítrea (imaxe 5) que 
procede da inhumación con estrutura en paréntese e ten 
paralelos noutras necrópoles medievais peninsulares (Ma-
quedano Carrasco et alii 1997), representando obxectos 
de baixo custo, bixutería. Ademais, tamén se recuperaron 
alfinetes, procedentes das mortallas.

Finalmente, recuperamos unha peza numismática na 
cadeira da inhumación das primeiras realizadas en fosa, a 
1,25 m de profundidade. Trátase dun diñeiro portugués do 

Imaxe 2. Inhumación in situ, sen estrutura

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REPAVIMENTACIÓN NA RÚA DE SANTA LIBERATA 
(FASE I). BAIONA. PONTEVEDRA

  CD 102A 2009/388-0

Imaxe 3. Inhumación no espazo do afloramento 
rochoso

Imaxe 4. Inhumación en sartego escavado na 
rocha
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reinado de Alfonso III, aliaxe de prata e cobre, que ofrece 
unha datación de finais do século XIII (1260-1279). A dis-
posición das quinas nun besante coa forma 2+2+1, dáse en 
moedas antigas deste tipo (Gomes Marques 1983; Gomes 
Alberto 2001). A data sitúase apenas uns anos despois do 
remate da igrexa de Santa María (imaxes 6-7).

As laudas tamén achegan dúas fontes de información, 
segundo a decoración de carácter relixioso e os signos gra-
vados que reúnen. Entre os motivos decorativos aparecen 
diversos tipos de cruces: patadas, crismóns, patrimoniais, 
etc. A análise dos signos gravados leva a propor unha dife-
renciación entre signos familiares, identificativos de fami-
lias, como aqueles que presentan maior tamaño, compar-
tindo protagonismo coa decoración xeral da peza; nalgúns 
casos, identifícanse de significado mariñeiro (Alonso 1985; 
Fabeiro Gómez 1988; Ferreira Lorenzo 1995). Outros, de 
menor tamaño e factura máis descoidada, relaciónanse con 
signos de canteiro (Taboada Táboas 1986, 1988, 1989a, 
1989b; González Pérez, Xogaina 2003; Allut, Vidal, Díaz, 
Torres Reino 1995). A coincidencia de diversos signos 
nunha mesma peza presenta a posibilidade de que estas as 
reutilicen diversos membros da familia. Estas característi-
cas de novo nos remiten á Baixa Idade Media dos séculos 
XIV-XV, e é posible que o tipo de lauda a dúas augas sexa 
máis antiga.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE REPAVIMENTACIÓN NA RÚA DE SANTA LIBERATA 
(FASE I). BAIONA. PONTEVEDRA
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Imaxe 5. Collar

Imaxe 6. Anverso

Imaxe 7. Reverso
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SÍNTESE

A información recuperada refírese á existencia dunha 
necrópole que se inicia a finais do século XIII. Malia ser 
cemiterio parroquial, tras a desamortización de Mendizá-
bal, coa saída da documentación parroquial da súa localiza-
ción, pérdese a información deste lugar máis alá do século 
XVII-XVIII.

Da extensión deste espazo funerario sabemos que ocu-
pa o lateral dereito da igrexa (actual rúa Santa Liberata) e 
que chega á parte traseira e, posiblemente, se prolongaría 
cara ao este. Coñecemos o límite cara ao oeste, coa apari-
ción do osario neste extremo da rúa, pero non se documen-
tou ningunha estrutura de peche –muro–, que puido ser 
desmontada no momento de abrir e acondicionar a nova rúa 
a finais do século XIX. Máis alá, continúa un pavimento ar-
caico de pezas graníticas irregulares que tenta a transición 
ao potente afloramento rochoso no que se asenta o osario. 
Polos materiais recuperados sobre este, aproximamos unha 
data do S. XVI, non se documentaron restos de cronoloxía 
anterior.

A longa utilización desta necrópole levou á deposición 
de máis dun corpo nunha fosa, ao aproveitamento dos espa-
zos rochosos, o que xunto á presenza do osario son cues-
tións que falan da necesidade de espazo para inhumacións; 
aínda asumindo que a fase final de uso do camposanto (S. 
XVII-XIX) foi levantada, truncada, seguramente tanto pola 
propia dinámica de uso nesa fase final –levantamento de 
cinzas–, coma pola apertura da rúa, que levaría á elimina-
ción dunha parte superior deste e á reutilización das lau-
das recolocándoas como pezas de pavimento, cara a abaixo, 
aspecto que favoreceu a conservación da decoración e dos 
gravados.
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA REDE DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO NO 

CONXUNTO HISTÓRICO DE BAIONA. FASE III. 
TRAMO RÚA IGREXA, NA VILA DE BAIONA

Lino Gorgoso López

A actuación enmárcase dentro do control e seguimen-
to das obras da nova rede de distribución de Gas Galicia na 
vila de Baiona, ao localizarse diferentes enterramentos e 
materiais arqueolóxicos na rúa Igrexa, anexa á que foi a Co-
lexiata de Santa María e, polo tanto, na zona antiga da vila, 
incluída dentro do Plan especial de protección do conxunto 
histórico-artístico do concello de Baiona. 

A existencia de esqueletos en deposición primaria, así 
como materiais de cronoloxía moderna a eles vinculados, 
motivou que dende a D.X.P. se solicitase unha intervención 
valorativa que delimitase o contorno da área de enterramen-
to, xa que ata a localización dos restos non se tiña constan-
cia da existencia dun cemiterio nesta rúa.

Entre o 26 e o 29 de xuño do 2009, realizáronse un 
total de dúas sondaxes, de 2 x 2 metros cada unha, com-
plementadas con outras dúas semellantes realizadas polos 
servizos técnicos do propio concello. A situación destas 
localizouse no trazado previsto pola canalización de gas, 
xusto no límite exterior do muro da Colexiata, onde presu-
miblemente remataría a zona do cemiterio, ao longo da rúa 
Igrexa en dirección á praza de Santa Liberata.

As catas realizadas foron xeorreferenciadas ás coorde-
nadas UTM a partir dunha malla tridimensional creada con 
estación total, utilizada tamén para a documentación de es-
tratos e a recollida de materiais arqueolóxicos mobles. 

Empregouse o sistema de rexistro de unidades estra-
tigráficas creado para a arqueoloxía urbana por E. Harris, 
vinculando cada UE coa súa respectiva ficha de rexistro. Do 
mesmo xeito, elaborouse unha ficha-guía para a extracción 
dos ósos e esqueletos completos, que facilitase posterior-
mente o seu estudo. 

Na sondaxe 1, situada na confluencia da rúa Igrexa coa 
rúa Laxe e, polo tanto, a máis afastada dos restos, docu-
mentáronse varios niveis de recheo de clara adscrición con-
temporánea, dispostos todos eles en horizontal sobre unha 
estrutura a modo de empedrado, situada a 0,60 metros da 
rasante. Algunhas das lousas deste presentaban marcas do 
seu emprego como camiño ou rúa urbana, mentres que cara 
ao sur era a rocha natural a que conformaba o piso, así como 
algúns cantos rodados. Dadas as características da estrutu-
ra, e a través de paralelos localizados noutras rúas de Baio-
na, poderiamos incluíla dentro dunha cronoloxía de época 
moderna.

Sondaxe 1. Empedrado de  época moderna
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Na sondaxe 2, tamén se documentaron recheos recen-
tes, vinculados ás reformas da rúa, contendo os inferiores 
un bo número de ósos humanos en deposición secundaria. 
Un nivel de terra negra moi compacto marcaba a aparición 
da rocha natural que debuxaba un contorno tendente a cir-
cular, máis profundo na zona central da sondaxe; nesta UE, 
rexistráronse materiais cerámicos de época moderna, des-
tacando tamén a presenza dun numisma portugués –ceitil– 
de fins do século XV (Manuel I entre 1495-1521) ou co-
mezos-mediados do século XVI (D. João III, 1521-1557), 
semellante a outro atopado durante o control arqueolóxico 
da gabia de canalización de gas e identificables facilmente 
grazas á representación no anverso do castelo de Ceuta, 
coas ondas do estreito de Xibraltar. Por debaixo desta UE, 
dispoñíase outra semellante, exhumándose unha enorme 
cantidade de ósos, na súa meirande parte humanos sen co-
nexión anatómica aparente, salvo nalgunha articulación. 
Ao retirar o conxunto dos ósos, documentouse un nivel de 
terra negra orgánica que se asentaba directamente sobre a 
rocha, nunha cota de ata 0,80 metros da rasante. Os ma-
teriais recollidos nestas UES foron escasos e ningún deles 
mostraba recubrimento vidrado ou esmaltado ao exterior.

 Unha vez analizados os datos, podemos concluír que 
nesta última sondaxe a rocha foi rebaixada e traballada para 
darlle un contorno case circular, quizais aproveitando un 
oco preexistente no lugar, para o seu emprego como osario. 
Apuntamos a hipótese de que tanto o osario coma os en-
terramentos existentes na rúa Igrexa teñan vinculación co 
hospital do Espírito Santo, situado no comezo da rúa, que 
aínda que a súa construción data do século XVI, xa existía 
outro edificio no lugar coas mesmas funcións en 1458; a 
relación do cemiterio coa que foi Colexiata de Santa María 
non queda clara, dado que só temos referencias á existen-
cia de enterramentos no seu interior, e non no adro, aínda 
que tamén é posible que se empregasen zonas anexas a este 
como lugar de enterramento, xa que se trata dun templo ro-
mánico que data do século XIII. As dúas posibilidades non 
teñen porque ser excluíntes, tendo en conta a existencia de 
varios períodos de gran mortalidade en datas concretas da 
Idade Media e Moderna, provocadas por pestes das que dá 
conta a documentación existente nos arquivos do concello, 
especialmente relevante dada a condición de porto de pri-
meira orde de Baiona durante os séculos iniciais da época 
moderna, a onde chegaban barcos de diferentes portos eu-
ropeos e americanos. 

Esta gran mortalidade puntual puido motivar que o 
cemiterio existente non fose suficiente e que tivesen que 
amplialo ao redor da igrexa, ou mesmo que os navegantes 
estranxeiros que morrían na vila recibisen sepultura fóra do 
recinto sagrado. Nesta conxuntura comercial poderiamos 

encadrar a moeda portuguesa aparecida, non só pola proxi-
midade xeográfica do Reino de Portugal, senón tamén pola 
continua arribada de naves do tránsito atlántico nesas datas, 
logo da descuberta do novo mundo e da chegada de Martín 
Alonso Pinzón a Baiona en 1493, coa nova da descuberta 
de América.

A existencia dun cemiterio e dun osario na rúa Igrexa, 
entre as rúas Manuel Valverde e A Laxe, achega nova docu-
mentación sobre a fisionomía da vila de Baiona, destacando 
a cronoloxía dos restos aparecidos, que poderiamos enca-
drar na Idade Moderna e quizais con anterioridade, mesmo 
na fase máis serodia da Idade Media.

  CD 102A 2009/389-0

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS NA REDE DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO NO CONXUNTO HISTÓRICO DE BAIONA. FASE III. 
TRAMO RÚA IGREXA, NA VILA DE BAIONA

Sondaxe 2. UE008 interpretada coma osario do 
cemiterio atopado

Sondaxe 2. Corte realizado na UE008 e inferiores 
ata acadar o nivel de base

206



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
1. Actuacións arqueolóxicas preventivas no ámbito urbano

Provincia de Pontevedra CD 102A 2009/511-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS NO 
INMOBLE DA RÚA SAN SEBASTIÁN N.º 6,  

NA ZONA VELLA DE VIGO
Sofía Cadenas Balseiro

O proxecto de rehabilitación da zona vella de Vigo que 
está a levar a cabo o Consorcio Casco Vello de Vigo inclúe 
entre as súas actuacións o inmoble n.º 6 da rúa San Sebas-
tián, polo que, en aplicación da normativa urbanística e pa-
trimonial vixente ao proxecto de rehabilitación dos citados 
inmobles, se levaron a cabo sondaxes manuais.

A situación do dito inmoble, por debaixo dos restos 
da fortaleza de San Sebastián, na pendente da ladeira nor-
te do monte do Castro, inclúeo no ámbito do xacemento 
arqueolóxico obxecto de protección legal coñecido como 
xacemento romano medieval da zona vella. Sito no núcleo 
urbano da cidade de Vigo, figura no Inventario de Xace-

mentos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia, coa clave de 
identificación GA36057084.

As sondaxes manuais foron o tipo de actuación levada 
a cabo, determinada pola arqueóloga municipal, e en todas 
elas acadouse a cota de substrato natural. Deste xeito, púi-
dose comprobar a posible aparición de restos arqueolóxi-
cos, así como documentar a estratigrafía do terreo. Aínda 
que o número inicial de sondaxes era de 8, finalmente rea-
lizáronse 7 (unha delas anulouse dada a proximidade entre 
ela e as dúas adxacentes) e dispuxéronse pola superficie re-
partidas entre a planta do inmoble n.º 6 (2) e a zona aberta 
de galpóns e hortas (os 5 restantes).

Planta final da Sondaxe 2
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Os traballos realizados deron como resultado secuen-
cias estratigráficas contemporáneas na maior parte dos 
casos. Así, os materiais que aparecen son escasos e pouco 
significativos e ofrecen unha cronoloxía contemporánea, 
nun contexto secundario, xa que forman parte de niveis de 
socalcamento.

Neste punto, hai que salientar a sondaxe número 5 
sobre as demais, xa que a partir do nivel 05 comeza a saír 
material máis antigo, dende a época moderna á tardorro-
mana, pero sempre en posición secundaria, pois aínda así 
seguimos a falar de niveis de socalcamento. E tamén cabe 
destacar a aparición dun fragmento de tégula na sondaxe 2, 
a cotas bastante profundas, pero completamente illada, nun 
nivel de recheo.

Con todo, a interpretación máis plausible é que os ni-
veis sedimentarios foron retirados para encaixar os edificios 
actuais ou anteriores, así como o acondicionamento do es-
pazo para as hortas dos inmobles. E as secuencias estrati-
gráficas documentadas non amosan sinais de restos arqueo-
lóxicos relevantes.

Os niveis escavados e documentados con base no mé-
todo de Edward C. Harris amosan unha natureza antrópi-
ca, que estaría relacionada co acondicionamento do espazo 
para o que é o solo actual. Atopámonos, xa que logo, ante 
estratos artificiais que nuns casos son simplemente unha 
capa pouco potente de nivelación, pero noutros é xa un 
sistema de socalcamento que se apoia no muro construído 
para tal fin.

Así pois, estamos ante un terreo en pendente, dado que 
se trata dunha das ladeiras do monte do castro e, dada esta 
característica, o que atopamos ao escavar as sondaxes son 
unha serie de niveis de socalcamento para dispor do solo e 
poder construír os edificios de vivendas, así como as súas 
hortas, dispostas, pola súa vez, en varias terrazas.

Con base na documentación realizada, pódese dicir 
que as características do subsolo deste inmoble quedaron 
suficientemente concretadas na intervención realizada e 
acadáronse en todas as sondaxes secuencias estratigráficas 
completas ata o substrato natural. Por iso, e atendendo á 
valoración arqueolóxica anterior, cremos que este inmoble 
carece de relevancia dende a perspectiva patrimonial.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS NO INMOBLE DA RÚA SAN SEBASTIÁN N.º 6, NA ZONA VELLA DE VIGO

  CD 102A 2009/511-0

Planta final da Sondaxe 5
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SONDAXE MANUAL NA RÚA DA GAMBOA  
DENTRO DO PROXECTO DE CONTROL 

ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE 
VIARIA DA ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) 

MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, GAMBOA, 
FERMÍN PENZOLE XOAQUÍN YÁÑEZ

Santiago Vieito Covela

DEFINICIÓN

Durante a execución do proxecto de control arqueolóxi-
co das obras de reurbanización das rúas Ballesta, Gamboa, 
Fermín Penzol e Xoaquín Yáñez (CD 102A 2009/059-0), 
nas inmediacións da confluencia das rúas Gamboa e Carral, 
durante os traballos de remoción de terras levados a cabo 
para a instalación dun pozo de colección de augas fecais, un 
desprendemento parcial duns dos laterais da gabia pon ao 
descuberto un fragmento de lenzo de muro careado cunha 
entidade visible de 2,10 metros de largura media e 1,40 m 
de potencia. 

Ante a probable afectación destes restos polos traballos 
pendentes de execución e, seguindo as directrices marcadas 
polos Servizos Técnicos da Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural (Consellería de Cultura e Turismo), proponse a 
intervención titulada “Sondaxe arqueolóxica, manual na 
rúa Gamboa. Zona Vella. Vigo (Pontevedra)”, autorizada 
na Resolución do 20 de agosto de 2009, co código admi-
nistrativo CD 102A 2009/522-0.

Cara norte da estrutura 
aparecida na sondaxe 

co bueiro transversal en 
primeiro plano
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ÁMBITO 

O ámbito dos traballos que motivaron esta actuación 
localízase na zona vella da cidade de Vigo (Pontevedra). É 
esta una zona cautelada (GA36057084) e incluída no Plan 
especial de protección e reforma interior (Pepri) da zona 
vella.

SUPERFICIE

A superficie total foi de 13,28 m2.

Formulación

OBXECTIVOS

 » Determinar a entidade e as dimensións da/s estrutu-
ra/s arquitectónica/s aparecidas durante os traballos 
de control, así como a súa contextualización, de ser 
posible.

 » Avaliar o impacto que sobre estas poidan ocasionar as 
remocións de terras pendentes. 

 » Permitir a elaboración de propostas de trazado al-
ternativo que salvagarden os restos arqueolóxicos 
soterrados.

Desenvolvemento dos traballos
 x Inicio: 21/08/2009
 x Remate: 27/08/2009

RESULTADOS

Poderiamos sintetizar a intervención na localización 
dunha estrutura moi probablemente vinculada ás defensas 
da vila e que non parece atoparse orientada en relación con 
ningunha das outras estruturas documentadas no contorno.

Confórmase como un fragmento de muro de 4,64 me-
tros de lonxitude descuberta e un grosor variable entre os 
114 e os 98 cm. Presenta unha factura desigual en cada 
unha das súas caras e amosa cara ao lado sur un lenzo de 
perpiaños lixeiramente escuadrados, con pequenos re-
baixes para encaixe que, sen chegar a poder ser cualificados 
de pseudoisódomos, si amosan un tratamento coidado da 
superficie. Pérdese nunha potencia de 1,20 m na confluen-
cia coa rúa Carral, aínda que a presenza, cando menos desta 
cara, foi constatada amortizada como parte da parede no 
fondo dunha das arquetas da rede de abastecemento, xa uns 
metros máis adiante.

A cara interior presenta unha factura moito máis ruda, 
de cachotería trabada con argamasa de mala calidade e na 
que semella que foron practicadas varias reparacións. Sobre 
esta cara insírese unha gabia de pequenas dimensións que, 
porén, non chega a traspasar o muro. A canle, na que todo 
indica que é contemporánea ao muro, parece que foi cegada 
durante a obra ou nalgunha remodelación posterior.

Asemade, na mesma zona, que non no mesmo nivel cro-
nolóxico, apareceron unha serie de elementos que poderían 
estar vinculados á mesma estrutura (aínda que é preciso un 
estudo máis profundo para concluír nada a este respecto) e 
que parecen ter, nesta hipótese interpretativa, relación cun 
peche abatible de amplas dimensións.

  CD 102A 2009/522-0

SONDAXE MANUAL NA RÚA DA GAMBOA DENTRO DO PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE 
VIARIA DA ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, GAMBOA, FERMÍN PENZOL E XOAQUÍN YÁÑEZ

Cara sur da estrutura 
aparecida na sondaxe da 
rúa da Gamboa
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MATERIAIS

Non se recolleron elementos materiais mobles de signi-
ficación arqueolóxica.

AVALIACIÓN

 » Que se leva a cabo unha intervención patrimonial me-
diante sondaxe manual na zona identificada coma rúa 
da Gamboa (n.º 18-20) na zona vella de Vigo.

 » Que a cota final da intervención acadou o substrato 
natural.

 » Que os resultados preliminares da intervención verifi-
can un uso continuado da parcela dende a época mo-
derna ata a actualidade. 

 » Que os resultados da intervención apuntan cara á exis-
tencia dun horizonte arqueolóxico de entidade confor-
mado por un grupo de estruturas directamente vincula-
do á cerca moderna da cidade.

 » Que os restos mencionados se atopan profundamente 
alterados polas intervencións de dotación de servizos 
levadas a cabo na rúa dende comezos do século XX. 

 » Que os restos mencionados teñen continuidade cons-
tatable, cunha considerable diminución de potencia, 
nos primeiros metros da rúa Carral.

SONDAXE MANUAL NA RÚA DA GAMBOA DENTRO DO PROXECTO DE CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE MELLORA DA REDE 
VIARIA DA ZONA VELLA DE VIGO (PONTEVEDRA) MÓDULO C-1/P-2. RÚAS BALLESTA, GAMBOA, FERMÍN PENZOL E XOAQUÍN YÁÑEZ

CD 102A 2009/522-0  
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA COMPROBAR 
O ESTADO DE CONSERVACIÓN DO ARCO N.º 13 DA 
PONTE DO BURGO, NA PRAZA DE VALENTÍN GARCÍA 
ESCUDERO DE PONTEVEDRA
Xurxo Constela Doce

A intervención planeada enmarcaríase na iniciativa, por 
parte do concello de Pontevedra, da creación dun Museo de 
Historia da cidade, no contorno dos restos arqueolóxicos 
atopados durante a intervención arqueolóxica realizada na 
praza durante o ano 2006-20071. 

Preténdese a integración dos restos arqueolóxicos no 
edificio do museo e, concretamente, no que atinxe a esta 
proposta, que os arcos da ponte sexan transitables polos 
seus vans para facilitar o acceso entre as diferentes partes 
do museo. Esta posibilidade, no caso do arco 13, non que-
dara resolta cos datos da anterior intervención.

1  Constela Doce, Xurxo: Informes valorativos parciais 
da “Intervención arqueolóxica na actuación n.º 3 do Programa 
de integración do bordo fluvial na trama urbana, centro histórico 
da cidade de Pontevedra”. Depositados na Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural, da Xunta de Galicia, 2006-2008. Inéditos.

Para poder atravesar o arco, haberá que ter en conta 
unha serie de circunstancias que logo mediatizarán as solu-
cións do proxecto definitivo de construción do museo:

 » A posibilidade de atravesar o arco, ante a aparición de 
novas estruturas arqueolóxicas.

 » A aparición de instalacións de servizos.

 » As cotas ás que se ten que escavar o paso.

 » O nivel de seguridade con respecto á estabilidade do 
arco (para acometer a súa restauración con garantías).

 » A valoración económica dos desterres en función dos 
restos aparecidos e dos niveis atopados.

 » (...)

En definitiva, a caracterización dos estratos de recheo 
que o ocupan.

Sondaxe 1 ao remate 
da intervención tomada 
dende o leste, onde pode 
verse o peche do arco
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Os traballos foron autorizados pola Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural o día 16 de setembro de 2009.

Os traballos consistiron na apertura de dúas sondaxes, 
de 1,93 x 1,95 metros e 2,83 x 1,50 metros, sondaxe 2, na 
cara oeste da ponte, e S. 1, na cara leste, respectivamente

RESULTADOS

Sondaxe 1

Durante a escavación documentouse unha estratigrafía 
relativamente sinxela, xa que o van do arco estaba tapado 
por unha parede de pedras e todo o resto dos niveis escava-
dos apoiábanse sobre este peche.

Apoiados sobre este peche sucedéronse diferentes bol-
sadas de recheos, con entullos de tella, lixo, areas, mortei-
ros de construción etc. 

Tras a escavación da sondaxe, podemos concluír que 
todo o proceso de colmatación se sucedeu de xeito conti-
nuado. Os niveis escavados correspóndense con niveis de 
recheo en bolsadas de terra e entullos de composición hete-
roxénea, pero botados nun mesmo momento.

A cronoloxía dos recheos poderiámola establecer nun 
contorno temporal do século XVII, a dicir polos restos ce-
rámicos aparecidos e corroborados por unha moeda de “ve-
llón” deste século. 

Debemos recordar neste punto que os arcos da ponte 
foron ampliados durante un momento indeterminado da 
época moderna, arredor dos séculos XVI-XVII, en algo 
máis dun metro en cada unha das súas caras e que esta am-
pliación se conserva no lado oeste (onde está situada a son-
daxe 2) e está destruída no lado leste (S. 1), conservándose 
só o arranque da súa ampliación. Tendo isto en conta, hai 
que indicar que cando nos referimos ao peche do arco, es-
tamos falando, no caso da S.1, do arco orixinal do século 
XII e cando nos refiramos, a continuación, aos recheos e 
niveis que colmatan o arco da S.2, estaremos referíndonos á 
ampliación de época moderna. 

Sondaxe 2

A estratigrafía da S.2 é máis complexa por aparecer 
unha estrutura nela a maiores do arco e dos chanzos de 
baixada da ponte.

 » Lodos do río: Apoiados na estrutura 44  e enchendo 
a parte máis baixa da estratigrafía documentada conti-
núan polo perfil leste da cata, polo que podemos supo-
ñer que enchen o interior do arco.

 » Recheos de datación moderna: Por riba dos lodos do 
río, distribúense recheos de pedras e areas agrisados e 
soltos. Nestes recheos si aparecen cerámicas dun con-
torno temporal do século XV-XVI (louzas sevillanas e 
algún anaco de gres alemán).

 » Estrutura 44: Restos dun muro de cacho-
te que posiblemente terían relación coas es-
truturas portuarias anteriores, ou coetáneas, 
ás reestruturacións urbanísticas do XVII.  

 SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA COMPROBAR O ESTADO DE CONSERVACIÓN DO ARCO N.º 13 DA PONTE DO BURGO, NA 
PRAZA DE VALENTÍN GARCÍA ESCUDERO DE PONTEVEDRA

CD 102A 2009/563-0  

Perfil leste da sondaxe 2 rematada a súa 
escavación, na parte máis baixa da secuencia 
comezaba a aparecer o nivel freático
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Consérvase só unha das súas caras porque está des-
truído lonxitudinalmente pola instalación do co-
lector de saneamento e pluviais que cruza a praza 
de leste a oeste polo extremo norte da escavación. 
 
Esta destrución imposibilita a caracterización comple-
ta da estrutura, que semella a cara interna dun espigón 
portuario. Está formada por cachotes de tamaño medio 
(30 x 20 x 20 cm) mal careados (o que semella que nos 
atopamos ante unha cimentación, como podería supo-
ñer pola cota baixa á que apareceu) e trabados en seco. 
 
O muro conforma un esquinal a 1 m (aproximado) de 
distancia do arco (realmente da ampliación do XVI-
XVII) que non chega a tocar.

 » Selado do arco: Sobre os recheos de época modernas e 
tapando a cara oeste do arco apareceu o seu peche, arran-
cando dende unha cota máis alta que no lado leste (onde 
ocupa toda a estratigrafía e enche o van por completo). 
 
Non é un tapado regular e ben construído como na ou-
tra sondaxe, semella máis un botado de pedras (ata cer-
to punto colocadas á posta), de pequeno tamaño (entre 
30 x 30 x 30 cm as máis grandes).

 » Recheos máis recentes: Votados con posterioridade 
ao selado do arco e anteriores á construción das ram-
plas de baixada da ponte, que teñen unha cronoloxía do 
século XVII.

VALORACIÓN ARQUEOLÓXICA

 » O tapado do arco, coma nos outros casos da ponte, pro-
duciu dimorfismo estratigráfico e diferéncianse nota-
blemente os estratos dunha e doutra cara. 

 » As cronoloxías dos recheos do lado leste corroboran as 
que xa tiñamos para este sector da escavación na inter-
vención anterior e coinciden cos datos da construción e 
reformas da ponte en época moderna.

 » No lado oeste, caracterizáronse os restos arruinados 
dos alicerces dunha posible estrutura portuaria poste-
rior ao século XVI, caracterizouse a súa ruína, porque 
realmente o muro está moi destruído por instalacións 
contemporáneas.

 » Con posterioridade, o arco colmatouse, ata certa cota, 
de lodos de río. E a continuación, en datas modernas, 
documentáronse entullos e lixo, nun contorno tempo-
ral do XVI. Nas cotas superiores destes recheos tapo-
nouse o que restaba da cara leste do arco e procedeuse 
ao seu recheo para a construción das ramplas de baixa-
da e saída da ponte de cara ao oeste, nun contorno tem-
poral do XVII.

 SONDAXES ARQUEOLÓXICAS PARA COMPROBAR O ESTADO DE CONSERVACIÓN DO ARCO N.º 13 DA PONTE DO BURGO, NA 
PRAZA DE VALENTÍN GARCÍA ESCUDERO DE PONTEVEDRA
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
INMOBLE N.º 10 DA PRAZA DO TEUCRO DA  

CIDADE DE PONTEVEDRA
Israel Picón Platas

INTRODUCIÓN

O presente artigo recolle os resultados obtidos na 
intervención arqueolóxica previa á reforma do proxecto 
básico de rehabilitación de vivenda unifamiliar B+3, nun 
edificio do século XVIII-XIX. O devandito edificio leván-
tase sobre un soportal peraltado con arcos, columnas con 
capiteis toscanos e ocupa o soar n.º 10 da praza do Teucro 
(Pontevedra). 

O ámbito de actuación da intervención está cautelado 
arqueoloxicamente polo Plan especial de protección, refor-
ma interior e conservación artística do conxunto histórico 
de Pontevedra (PEPRICA), polo Plan xeral de ordenación 
urbana (PXOU) e figura no Inventario de Xacementos Ar-
queolóxicos da Xunta de Galicia coa clave de identificación 
GA36038013. 

MÉTODO DE TRABALLO

En canto á metodoloxía aplicada, hai que sinalar que se 
aplicou a metodoloxía Barker-Harris, estándar neste tipo 

de intervencións arqueolóxicas. Para 
realizar as tarefas de rexistro, empre-

gouse unha estación total coa que se xeorreferenciou, en 
coordenadas UTM, toda a intervención a partir dos puntos 
base 063 e 064 municipais. 

RESULTADOS

A sondaxe 1 sitúase na parte sueste da planta do edi-
ficio (pegada á fachada principal) e cunhas dimensións de 
1,60 x 2,20 m.

Na sondaxe apareceu unha foxa escavada no xabre desti-
nada a extraer barro para a construción, unha “barreira”. As 
dimensións son: 1,17 m en dirección N-S e de 1,28 m L-O, 
cunha profundidade máxima de 0,80 m. Tamén no leste 
apareceron os alicerces da fachada exterior da edificación.

A sondaxe 2 está localizada na parte central da planta 
do edificio a 5,80 m da fachada principal, cunhas dimen-
sións de 1,50 x 2,04 m, no lugar onde se instalará o foxo 
do ascensor.

Unha vez levantado o piso de baldosas, apareceu unha 
gabia contemporánea que se estende por todo o perfil oeste 

Sondaxe 1, ao remate da 
intervención, onde pode 

verse a barreira escavada 
no xabre e os posteriores 

recheos heteroxéneos
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da sondaxe, cunha anchura media de 0,65 m e cunha pro-
fundidade de 0,60 m. Está feita con pedras de granito de 
considerables dimensións na tapa e cachotería no único la-
teral que queda á vista. Toda ela está escavada no xabre e 
aínda se mantén en servizo, motivo polo cal non se chegou 
a desmontar.

A sondaxe 3 planeouse no noroeste respecto da plan-
ta do edificio, concretamente a 13 m da fachada principal, 
cunhas dimensións máximas de 1,20 x 2,00 m. A sondaxe 
atópase debaixo de 3 arcos de medio punto, onde se farán 
os desterres para a instalación dunha piscina.

Durante o traballo de campo, retiráronse os depósitos 
de recheo e canalizacións de saneamento que afectaban a 
esta zona. Documentouse unha gabia de saneamento mo-
derna realizada en granito con pedras de nódulo grande que 
cortan o xabre e que se introduce no edificio, así como dúas 
arquetas de ladrillo. Unha vez rematada a sondaxe, concluí-
mos que a devandita gabia saía do edificio pola parte poste-
rior, para verter noutra comunal da desaparecida rúa Cega. 

A través da estratigrafía documentada durante as son-

daxes, distinguimos unhas construcións de época moderna 
e contemporánea gabias asentadas sobre o substrato e unha 
barreira colmada con materiais heteroxéneos sen ningún 
material arqueolóxico que nos poida informar sobre a súa 
cronoloxía.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO INMOBLE N.º 10 DA PRAZA DO TEUCRO DA CIDADE DE PONTEVEDRA

  CT 102A 2009/639-0

Sondaxe 3, dende o leste, unha vez rematada a súa escavación nela poden verse as instalacións modernas e 
contemporáneas de saneamento que rebaixaron o substrato
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MECÁNICAS  
NA RÚA GARCÍA BARBÓN N.º 72, DA CIDADE  

DE VIGO (PONTEVEDRA)
Sofía Cadenas Balseiro

En decembro de 2009, remataron os traballos de 
campo da intervención arqueolóxica deseñada por Juan C. 
Castro Carrera, baixo o título de “Sondaxes arqueolóxicas 
mecánicas na rúa García Barbón n.º 72, da cidade de Vigo 
(Pontevedra)”, removida e financiada pola Tesourería Xeral 
da Seguridade social, Ministerio de Traballo e Inmigración. 
Dirección Provincial de Pontevedra.

A actuación arqueolóxica –sondaxes mecánicas en par-
te do inmoble A Metalúrxica, correspondente á Tesourería 
Xeral da Seguridade Social, para a construción dun novo 
edificio– tivo como obxectivo documentar os posibles ni-

veis arqueolóxicos existentes no subsolo, dada a proximi-
dade do soar ao xacemento arqueolóxico obxecto de pro-
tección legal coñecido como rúa Pontevedra-Areal. Este 
atópase situado no núcleo urbano da cidade de Vigo, apro-
ximadamente na zona de confluencia das rúas Areal, Ponte-
vedra e Hospital, na parroquia de Santiago de Vigo. Figura 
no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de 
Galicia, coa clave de identificación GA36057083. 

A secuencia estratigráfica documentada foi totalmen-
te estéril dende unha óptica arqueolóxica, xa que os niveis 
rexistrados son de orixe antrópica e contemporánea. Na 

Sondaxe 6. Planta final coa estructura asociada á fábrica da Metalúrxica, con niveis de descomposición de latas
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maior parte dos casos, trátase de estruturas asociadas á rede 
de saneamento e, noutros, a estruturas asociadas ao funcio-
namento da fábrica. Pero o máis destacable é que en todos 
os casos o substrato –rocha de xisto que, nas zonas relacio-
nadas co paso da auga dun dos mananciais dos soares, se 
transforma en arxila– se documenta inmediatamente des-
pois de levantar o pavimento actual.

Ademais, hai que engadir que este se atopa totalmente 
nivelado. Este dato, xunto co corte atopado na sondaxe que 
se realizou na zona sur (nun piso superior ao resto das son-
daxes), fai pensar en que a ladeira está cortada e que este 
feito tivo lugar no momento da construción da Metalúrxi-
ca. Así, os posibles niveis arqueolóxicos existentes terían 
desaparecido coa obra e a previa nivelación do terreo que 
precisou.

En canto ás estruturas mencionadas anteriormente, 
xunto ás gabias de ladrillo e formigón máis recentes, e a 
unha claramente anterior (pero tamén contemporánea) de 
grandes lousas de granito, rexistráronse parte de dúas es-
truturas que, dados os niveis que contiñan, supoñemos que 
formaron parte do funcionamento da fábrica. En ambos os 
dous casos o nivel máis potente é de descomposición de la-
tas, das que a Metalúrxica abastecía a cidade, e nunha delas 
documentouse un fino depósito de queimados. Por último, 
en dúas sondaxes aparecen os cimentos dun muro que de-
beu de ser desmontado nunha das reformas que se fixeron 
no inmoble ao longo do século XX.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MECÁNICAS NA RÚA GARCÍA BARBÓN N.º 72, DA CIDADE DE VIGO (PONTEVEDRA)

  CT 102A 2009/724-0

Sondaxe 10. Planta final con muro medianil, bueiro de pedra e posterior bueiro de ladrillos
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 CD 102A 2009/006-0 

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E AVALIACIÓN DO 
IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO 
PLAN DE SECTORIZACIÓN DE “CERÁMICAS CAMPO”. 
LARACHA, A CORUÑA
Enriqueta López Rodríguez
Xaquín C. Ferrer Cruz

A empresa Monteoliva Arquitectura, SL solicitounos 
a elaboración dun proxecto para a realización dunha inter-
vención arqueolóxica consistente no Estudo arqueolóxi-
co e avaliación do impacto sobre o patrimonio cultural do 
Plan de sectorización de “Cerámicas Campo”. Laracha, A 
Coruña.

O obxectivo fundamental da nosa intervención foi a 
prospección superficial intensiva da totalidade do ámbito 
espacial afectado, as 76,6 ha do Plan de sectorización, así 
como unha área de 200 metros dende a súa marxe exterior. 
Esta tarefa consistiu no percorrido a pé de toda a área de 
intervención, na que se realizará unha cobertura total, sis-
temática e exhaustiva co obxecto de: localizar, delimitar e 
grafar planimetricamente os elementos de carácter patri-
monial existentes1, tanto os xa coñecidos como os novos 
que puidesen aparecer2. 

1 Restos arqueolóxicos, elementos arquitectónicos e bens 
etnográficos de interese.

2 Os resultados destes traballos de campo inclúen un plan 
ou proposta de medidas protectoras para todos os elementos que 
se documenten dentro da área de afección das obras do plan de 
sectorización.

RESULTADOS

No transcurso do noso traballo non se rexistraron nin 
xacementos nin materiais arqueolóxicos, así como tampou-
co referencias ou topónimos. En canto aos xacementos xa 
coñecidos e, polo tanto catalogados, indicar que se atopan 
todos fóra da área de intervención e do perímetro de seguri-
dade de 200 metros ao redor desta.

 Os bens documentados a raíz deste estudo son to-
dos eles inéditos un de tipo arquitectónico e cinco de tipo 
etnográfico.

 A arquitectura documentada (EL6) é de carácter civil, 
trátase dunha vivenda tradicional en estado de abandono e 
semirruína que se localiza dentro da área directamente afec-
tada polo plan de sectorización.

Os cinco elementos con interese etnográfico localiza-
dos no contorno inmediato da área de traballo son os nú-
cleos rurais da Rega (EL3) e O Feal (EL4), unha pontella 
(EL2), un hórreo (EL5) e un muíño (EL1). 

 A relación de elementos documentados aparece 
recollida na táboa seguinte na que se inclúe a distancia en-
tre eles e o límite máis exterior do plan de sectorización3. 

3 No estudo e análise de impacto fixemos referencia in-
dividual a cada un dos bens que se atopaban dentro da área de 
afección do parque empresarial e de forma xenérica aos núcleos 
rurais da Rega e do Feal nos que se documentan varios elementos 
de interese etnográfico, pero que entendemos como conxuntos nos 
que se aprecian bos exemplos de arquitectura popular ademais de 
conservarse a estrutura tradicional.
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Clave Elemento Parroquia Distancia 

EL1 Muíño do río Lendo San Xoán de Lendo 150 metros

EL2 Pontella San Xoán de Lendo 75 metros

EL3 Núcleo rural da Rega San Román de Cabovilaño 25 metros

EL4 Núcleo rural do Feal San Román de Cabovilaño 25 metros

EL5 Hórreo San Román de Cabovilaño 0 metros

EL6 Vivenda tradicional San Román de Cabovilaño 0 metros

Cunha perspectiva xeral do conxunto da infraestrutu-
ra consideramos que non existe un grande impacto sobre 
o patrimonio cultural, fundamentalmente porque non hai 
un rexistro de elementos realmente significativos no ámbi-
to afectado polo plan de sectorización, así como por estar a 
maior parte da superficie moi alterada pola existencia dun-
ha mina a ceo aberto, así como as infraestruturas da fábrica 
de Cerámicas Campos e a Siderurxia Añón. 

PROPOSTA XENÉRICA DE MEDIDAS 
CORRECTORAS

Consideramos que para unha correcta protección e co-
rrección de posibles impactos as medidas necesarias para 
tomar serían basicamente seis:

 » Representación de todos os elementos documentados 
na cartografía de obra que manexe o persoal para evi-
tar afección por descoñecemento. 

 » Delimitación dunha banda de 50 metros de ancho de 
edificación restrinxida (isto é que non se poidan le-
vantar naves industriais e/ou edificacións de gran vo-
lume) arredor dos núcleos rurais da Rega e do Feal. E 
que o acceso ao parque empresarial, sobre todo, en fase 
de obra (movementos de maquinaria pesada, terras, 
acumulacións...) se realice sempre que sexa posible 
dende a estrada municipal que delimita este espazo 
polo noroeste para evitar afeccións sobre os elementos 
patrimoniais. 

 » Roza e limpeza das estruturas da vivenda tradicional 
para documentar en detalle as súas estruturas e levar a 
cabo un levantamento topográfico que inclúa a realiza-
ción do seu alzado e planta.

 » Sinalización e balizamento do EL5-Hórreo ata que 
se leve a cabo o seu traslado (cos medios necesarios 

CD 102A 2009/006-0  

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E AVALIACIÓN DO IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN DE 
“CERÁMICAS CAMPO”. LARACHA, A CORUÑA

Vista aérea da superficie afectada polo plan de 
sectorización

En primeiro plano o hórreo EL5 e a vivenda 
tradicional EL6
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para evitar afeccións) a unha zona verde o máis próxima 
posible ao seu emprazamento actual.

 » Control de obra intensivo sobre todas as obras que se 
van realizar nas áreas cubertas por vexetación no mo-
mento da realización do traballo de campo. Este control 
deberá intensificarse durante as fases de traza, roza e 
desmonte. 

 » Facer un control e seguimento arqueolóxico das 
distintas fases de execución da infraestrutura, especial-
mente na fase de traza para poder supervisar as medidas 
correctoras puntuais propostas para os elementos re-
xistrados e ao mesmo tempo poder facer fronte a po-
sibles modificacións do proxecto construtivo ou á apa-
rición de novos elementos para considerar no rexistro  
cultural.

Meses despois de dar por rematada a nosa intervención 
e de entregar a memoria técnica, os técnicos de Monteoliva 
Arquitectura, SL, infórmannos de que no proxecto defini-
tivo de sectorización tense reducido considerablemente a 
superficie que se vai ocupar. De xeito que o dito plan deixa 
agora fóra o sector ocupado pola mina de Cerámicas Cam-
po, isto é a metade norte da superficie de referencia para o 
estudo arqueolóxico. 

Analizamos as modificacións realizadas e remitímoslle 
un anexo á memoria técnica no que informamos deste feito 
e facemos unha nova valoración dos elementos localizados 
no contorno deste sector xa que os elementos documenta-
dos como EL1 Muíño do Río Lendo e EL2 Pontella están 
agora afastados en máis de 500 metros da zona na que se 
acometerá o plan de sectorización.

  CD 102A 2009/006-0

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E AVALIACIÓN DO IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN DE 
“CERÁMICAS CAMPO”. LARACHA, A CORUÑA
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SONDAXES MANUAIS E CONTROL  
ARQUEOLÓXICO NA ROCHA - ARBO

Rosa Pereira Muñoz

ANTECEDENTES

A presentación dun proxecto arquitectónico para a 
rehabilitación dun inmoble situado no lugar da Rocha, pa-
rroquia de Santa María de Arbo, nas proximidades do xa-
cemento prerromano da Cidade, motiva a intervención ar-
queolóxica realizada nesta parcela, consistente en sondaxes 
manuais, complementadas con posterioridade cun control 
arqueolóxico de movementos de terra xerados pola apertu-
ra da pista de acceso ao inmoble mencionado.

INMOBLE

Dado que presentaba un estado de conservación defi-
ciente, a proposta arquitectónica presentada por D. Gusta-
vo Moreira Collazo pretende manter os elementos orixinais 
existentes dotándoos das comodidades necesarias para a 
vida cotiá. Así, faise necesario un movemento de terras para 
realizar a execución das zapatas e o saneamento. Ante estes 
feitos, a Consellería de Cultura e Deporte notificalle á pro-
piedade a necesidade de realizar sondaxes arqueolóxicas 
valorativas previas á concesión da licenza por localizarse a 
parcela no raio de protección dun xacemento inventariado 
e catalogado tanto no Inventario de Xacementos de Galicia, 
coma no plan municipal do concello de Arbo.

A propiedade encárgalle a quen subscribe un proxecto 
de intervención co fin de solucionar a cautela arqueolóxica 
que recae sobre o inmoble.

Elemento patrimonial: CASTRO DA CIDADE DE 
ARBO

A consulta bibliográfica e documental previa á inter-
vención permite obter datos tanto da zona de situación, 
coma do tecido urbano que o rodea. En canto ao primeiro, 
parece que este xacemento, segundo se recolle na ficha de 
inventario se remonta aos albores da Idade do Ferro.

INTERVENCIÓN

Con especial atención a estes antecedentes, lévase a 
cabo a intervención consistente en tres sondaxes manuais 
de 2 x 2 m no interior do inmoble e dúas sondaxes de 2 x 2 
no exterior, tras a proposta previa da delegación provincial 
modificando o tamaño, que inicialmente se formulara (1,5 
x1,5 m).

As sondaxes formuladas foron executadas por medios 
manuais baixo o control de quen subscribe. Así mesmo, 
efectúase o rexistro gráfico do proceso de obra e dos resul-
tados, cun levantamento topográfico que se anexa.

Situación da obra vista desde Sta. 
Mª de Arbo
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A estratigrafía resultante da intervención arqueolóxica 
presenta a grandes trazos as mesmas características en to-
das as unidades de intervención, salvo nas sondaxes exte-
riores, sendo esta moi sinxela, ao esgotarse en todas elas a 
secuencia estratigráfica nunha cota moi superficial, ao aflo-
rar a rocha base arredor dos 6-10 cm, dato que resultaba 
previsible dada a orografía en pendente do terreo obxecto 

de estudo. Tamén resultaba previsible que nas sondaxes 
localizadas no exterior esta rocha estivese cuberta por te-
rra de recheo, pois esta parte da parcela fora utilizada como 
zona de aproveitamento hortícola.

A secuencia estratigráfica é moi simple: capa de terra e 
substrato natural.

 

  CD 102A 2009/018-0

SONDAXES MANUAIS E CONTROL ARQUEOLÓXICO NA ROCHA - ARBO

SONDAXE 1 - MANUAL
Dimensións 2 m x 2 m

Potencia mín. Potencia máx.

NIVEL I: Capa de formigón. Materia orgánica en 
descomposición.

3 cm. 5 cm.

NIVEL II: Recheo. 6 cm. 20 cm.

NIVEL III: Materia orgánica en descomposición. 6 cm. 40 cm.

NIVEL IV: Substrato natural rochoso. Granito.

COMENTARIO: Resulta absolutamente estéril en canto a achados e, polo tanto, sen interese 
arqueolóxico.

SONDAXE 2. MANUAL
Dimensións 2 m x 2 m

Potencia mín. Potencia máx.

NIVEL I: Follaxe. Materia orgánica en descomposición. 1 cm. 14 cm.

NIVEL II: Substrato natural rochoso. Granito.

COMENTARIO: Resulta absolutamente estéril en canto a achados e, polo tanto, sen interese 
arqueolóxico.

SONDAXE 3. MANUAL
Dimensións 2 m x 2 m

Potencia mín. Potencia máx.

NIVEL I: Follaxe. Materia orgánica en descomposición. 10 cm. 20 cm.

NIVEL II: Substrato natural rochoso. Granito.

COMENTARIO: Resulta absolutamente estéril en canto a achados e, polo tanto, sen interese 
arqueolóxico.

SONDAXE 4. MANUAL
Dimensións 2 m x 2 m

Potencia mín. Potencia máx.

NIVEL I: Follaxe. Materia orgánica en descomposición. 12 cm. 31 cm.

NIVEL II: Mestura de materia orgánica e mineral de cor 
gris escura.

12 cm. 148 cm.

NIVEL III: Substrato natural rochoso. Granito.

COMENTARIO: Resulta absolutamente estéril en canto a achados e, polo tanto, sen interese 
arqueolóxico.
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SONDAXE 5. MANUAL
Dimensións 2 m x 2 m

Potencia mín. Potencia máx.

NIVEL I: Follaxe. Materia orgánica en descomposición. 12 cm. 40 cm.

* NIVEL II: Mestura de materia orgánica e mineral de cor 
gris escura. Intrusión no sector B-C / D-A dun depósito 
de ferro, débil, de cor parda amarelenta, dunha potencia 
mínima de 5 cm e máxima de 12 cm.

85 cm. 110 cm.

NIVEL III: Substrato natural rochoso. Granito. 6 cm. 40 cm.

COMENTARIO: Aparición de cerámica rodada moi fragmentada en posición secundaria no nivel II.

CONCLUSIÓN

Os traballos de sondaxes arqueolóxicas realizadas no 
inmoble situado no lugar de A ROCHA, documentaron a 
aparición de substrato propio da zona inmediatamente por 
debaixo da capa de terra, non localizándose no transcurso 
da intervención evidencia arqueolóxica ningunha salvo na 
sondaxe número cinco e nun número moi reducido. Ao apa-
recer nunha zona de recheo pode adscribirse ao xacemen-
to de A CIDADE, pola proximidade da parcela ao castro. 
No transcurso do control arqueolóxico de movemento de 
terra con motivo da apertura da pista de acceso ao inmo-
ble, non se documentou evidencia arqueolóxica ningunha e 
polo tanto non puido contrastarse ningún resto coas cerá-
micas localizadas na sondaxe número cinco. O que parece 
indicar que de xeito casual estas estivesen depositadas no 
estrato, que aparece revolvido como resultado dos labores  
hortícolas.

A pesar de que esta parcela e inmoble se localizan na 
faldra do xacemento, o que nos permitiría a priori unha 
ampliación do seu estudio, o certo é que durante a realiza-
ción das sondaxes e posteriormente do control, as eviden-
cias materiais só se localizan nunha sondaxe, alterada pola 
acción antrópica, e nun número moi reducido, o que non 
nos amplía a contextualización do xacemento. Se ben a ti-
poloxía das cerámicas localizadas se corresponde coas dun 
castro prerromano, non podemos testemuñar, baseándose 
noutros criterios rigorosos, a ocupación espacial deste xa-
cemento máis alá do que aparece inventariado.  Os labores 
de cavadura e acondicionamento da parcela destruíron as 
posibles evidencias e aínda que sería lóxico pensar que de 
non se dar unha intervención humana tan importante neste 
enclave e atendendo á posición e orientación da parcela, é 
máis que probable que os límites de ocupación do xacemen-
to chegasen cando menos aos seus límites, o certo é que o 
desenvolvemento da intervención non permitiu desvelar 
máis do anteriormente exposto e que as conxecturas non se 
viron confirmadas con restos materiais nin estruturais.
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 CD 102A 2009/037-0 

ESCAVACIÓN DA MÁMOA 2 DA FERREIRIÑA 
(SILLEDA, PONTEVEDRA)
Juan Carlos López García ( D.O.A., S.C.)

1. INTRODUCIÓN

A intervención arqueolóxica obxecto do presente arti-
go ten a súa orixe no Estudo de Impacto Ambiental Cuatro 
Amigos, n.º 1861 (Silleda, Pontevedra), promovido pola 
empresa Explotación Minera Campomarzo, SA.

A actuación arqueolóxica centrouse na execución dun-
ha parte das condicionantes establecidas no Informe da 
DXPC e recollidas como tal na DIA, concretada neste caso 
sobre a porción aínda existente do túmulo Mámoa 2 da Fe-
rreiriña (GA36052076), que se inclúe dentro da zona de 
ocupación prevista para a primeira fase de ampliación da 
explotación mineira.

Inicialmente, puido observarse que a Mámoa 2 da Fe-
rreiriña se atopaba na beira da pista que a seccionou, con-
servando unhas medidas superficiais de 20 m de lonxitude 
(no eixe NL-SO) por 8 m de ancho (en sentido NO-SL), 
cunha altura aproximada de 1,20 m no punto máis alto. A 
sección deixada pola construción da pista amosaba un per-
fil bastante irregular, sen observarse neste indicios de cá-
mara pétrea. Na parte superficial desta sección, puideron 

detectarse algunhas pedras soltas que quizais respondesen 
a restos dunha coiraza, factor este que finalmente se pui-
do confirmar tras a escavación do túmulo. Dentro da parte 
conservada, a superficie atopábase cuberta por vexetación 
arbustiva de escasa altura, así como por restos de árbores 
cortadas.

2. A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA: 
RESULTADOS

2.1. Limpeza e acondicionamento do perfil 
existente

A execución desta primeira fase dos traballos pro-
porcionou algúns datos importantes sobre a composición 
estrutural deste xacemento tumular, tanto de carácter ne-
gativo (ausencia de anel pétreo perimetral) coma positivo 
(presenza de coiraza pétrea). Ademais, nesta primeira fase 
da actuación tamén obtivemos unha documentación com-
pleta sobre a composición estratigráfica deste xacemento, 
coa identificación de cinco unidades estratigráficas (U.E. 4 
a 8) e acoutamos as medidas exactas da parte conservada do 

Vista do túmulo tralo seu 
perfilado e a limpeza superficial, 
dende o S
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túmulo, tanto no diámetro NO-SL (13 m), coma na altura 
máxima do xacemento (1,20 m). Porén, esta última medida 
é tan só de carácter orientativo, xa que a altura orixinal do 
elemento sería maior.

2.2. Limpeza e levantamento topográfico dos 
restos tumulares

Ao mesmo tempo que se realizaba o acondicionamento 
do perfil da masa tumular tamén se realizou unha limpeza 
superficial da vexetación que cubría o espazo delimitado 
inicialmente para a presente intervención arqueolóxica que, 
con base na morfoloxía topográfica do terreo e nas posibles 
medidas do xacemento tumular, abarcaba un rectángulo de 
24 m no lado NO-SL e 12 m no lado NL-SO, superficie so-
bre a que se realizou un levantamento topográfico con cur-
vas de nivel cada 5 cm.

2.3. Escavación da estrutura tumular

Nesta fase, e tendo como referencia os resultados obti-
dos na limpeza e perfilado da masa tumular, procedeuse, de 
xeito consecutivo, á escavación individualizada dos diferen-
tes estratos identificados.

Así, os traballos arqueolóxicos comezaron coa escava-
ción da U.E. 1, unha unidade que cubría toda a parte su-
perficial da área de escavación. Neste nivel, no que atopa-
mos algunhas pedras illadas da coiraza desprazadas da súa 
localización orixinal, foi onde se localizou a meirande parte 

do material cerámico recuperado na presente intervención, 
inda que o seu número foi moi reducido, xa que só se locali-
zaron un total de 21 fragmentos.

Unha vez escavada a U.E. 1, quedaron ao descuberto 
tres novas unidades estratigráficas:

 » U.E. 2: esta unidade localízase no contorno exterior da 
masa tumular, servindo de delimitación desta, xa que 
no momento da construción do túmulo este estrato xa 
fora escavado polos seus construtores para acondicio-
nar a base do enterramento tumular, como explicare-
mos máis adiante. Neste estrato, inda que na zona de 
contacto coa U.E. 1, recuperáronse 10 fragmentos 
cerámicos.

 » U.E. 3: esta unidade está conformada pola coiraza pé-
trea que recubría a superficie do túmulo, composta uni-
camente por unha fiada de pedras imbricadas, con pre-
dominio do gneis, inda que tamén atopamos algunha 
pedra de granito, cuarcita e serpentinina. Esta unidade, 
como xa mencionamos anteriormente, non se localiza 
na parte superior da masa tumular, xa que esta foi des-
montada por mor dos traballos agroforestais e algunha 
destas pedras atopábase espallada no contorno tumu-
lar, dentro da U.E. 1. Por último, e polo que respecta 
ao límite perimetral da coiraza, convén sinalar que está 
conformado por pedras de maior tamaño, para lle dar 
maior solidez á estrutura, así como destacar tamén a au-
sencia do anel pétreo perimetral.

ESCAVACIÓN DA MÁMOA 2 DA FERREIRIÑA (SILLEDA, PONTEVEDRA)
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Vista da coiraza pétrea 
que recubría o túmulo, 

dende o NO

229



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

 » U.E. 4: esta unidade, que conforma a meirande parte 
da masa tumular, cunha potencia máxima de 50 cm, só 
aparecía inicialmente na parte superior carente de coi-
raza. Porén, nesta U.E. deberiamos facer unha diferen-
ciación entre o estrato situado na súa posición orixinal 
(U.E. 4a), sen alterar, do estrato localizado en posición 
secundaria (U.E. 4b), que só se localiza na parte seten-
trional do túmulo.

Unha vez retirada a coiraza, procedeuse á escavación da 
U.E. 4, sobre a que se asentaba o estrato pétreo, resultando 
totalmente negativos en canto á localización de restos ma-
teriais de carácter arqueolóxico. Este proceso volveu deixar 
ao descuberto tres novas unidades estratigráficas:

 » U.E. 5: esta unidade tan só se localiza na zona central 
do túmulo, no terzo noroccidental, cunha potencia 
máxima duns 30 cm.

 » U.E. 6: esta unidade tan só se localiza na zona central 
do túmulo, nos dous terzos surorientais, cunha poten-
cia máxima duns 35 cm.

 » U.E. 7: esta unidade localízase na base da estrutura 
tumular e ocupa toda a superficie desta. Trátase dun 
estrato bastante uniforme e horizontal, cunha potencia 
máxima de 20 cm.

Unha vez retirada a U.E. 7, ocupando a mesma super-
ficie e xusto por debaixo dela, atopamos a U.E. 8, o último 
estrato documentado antes de chegar ao substrato xeolóxi-
co base. Ao igual que o estrato anterior, trátase dunha U.E. 
bastante uniforme e horizontal, cunha potencia máxima 
de 20 cm, de cor marrón clara, arxilosa, pouco compacta 
e abundante pedregosidade, con pedras de serpentinina de 
mediano e gran tamaño, que pertencen ao substrato rocho-
so típico da zona onde se asenta o enterramento tumular.

A pedregosidade deste nivel era especialmente abun-
dante e descoñécese a súa orixe e/ou a súa funcionalidade. 
Ademais, como xa dixemos anteriormente, nos se puido 
identificar a existencia de ningunha subestrutura pétrea.

Polo que respecta aos restos materiais, convén sinalar 
que neste nivel, na zona central e en contacto xa co substra-
to, se localizou unha pedra de xaspe completamente pulida, 
pero sen pegadas de uso (MF09-32).

2.4. Sondaxes arqueolóxicas

No contorno inmediato do túmulo, abríronse 5 catas de 
sondaxe de 4 x 2 m, con orientación NO-SL e cun resultado 
completamente negativo, tanto de estruturas arqueolóxicas 
coma de restos materiais asociados ao momento construti-
vo deste xacemento.

  CD 102A 2009/037-0
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 CD 102A 2009/040-0 

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E AVALIACIÓN DO 
IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO 

PLAN DE SECTORIZACIÓN DO SAUI.  
VAL DO DUBRA, A CORUÑA

Enriqueta López Rodríguez
Xaquín C. Ferrer Cruz

A empresa ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO, SA  
solicitounos a elaboración dun proxecto para a realización 
dunha intervención arqueolóxica consistente no Estudo 
arqueolóxico e avaliación do impacto sobre o patrimonio 
cultural do Plan de sectorización do SAUI. Val do Dubra, 
A Coruña.

Desde o punto de vista administrativo, a actuación rea-
lizada ten a súa orixe nunha resolución da Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural, emitida o 12 de agosto de 2008 e 
asinada polo director xeral na que se solicita complemen-
tar o estudo de sostibilidade do plan de sectorización cun 
proxecto de prospección arqueolóxica do ámbito espacial 
afectado.

Túmulo do Faxón Arq-1

231



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

O obxectivo fundamental da nosa intervención foi, polo 
tanto, a prospección superficial intensiva da totalidade do 
ámbito espacial afectado, as 12,2 ha do plan de sectoriza-
ción, así como unha área de 200 metros dende a súa marxe 
exterior. Esta tarefa consistiu no percorrido a pé de toda 
a área de intervención, na que se realizará unha cobertura 
total, sistemática e exhaustiva co obxecto de: localizar, de-
limitar e grafar planimetricamente os elementos de carácter 
patrimonial existentes1, tanto os xa coñecidos como os no-
vos que puideran aparecer2. 

Debemos salientar respecto do indicado nas liñas an-
teriores que se realizou unha modificación no tocante a 
área de “…200 metros dende a marxe exterior…”, xa que se 
adaptou esta á realidade física do terreo, así pola parte oes-
te o perímetro de 200 metros foi reducido con base ao se-
guinte: polo oeste ata o límite da zona urbana de Bembibre, 
polo sur ata o curso do rego de Montouto e polo norte foi 
puntualmente reducido naqueles ámbitos nos que existían 
vivendas particulares (área de expansión do núcleo urbano 
de Bembibre ao longo da estrada de Bembibre a Chonia).

1  Restos arqueolóxicos, elementos arquitectónicos e bens 
etnográficos de interese.

2  Os resultados destes traballos de campo inclúen un 
plan ou proposta de medidas protectoras para todos os elementos 
que se documenten dentro da área de afección das obras do plan 
de sectorización.

RESULTADOS

Son tres os bens documentados a raíz deste estudo un 
de tipo arquitectónico, unha antiga telleira; un de tipo etno-
gráfico, un hórreo e un novo xacemento arqueolóxico; dos 
cales, só o elemento arqueolóxico é inédito. 

A arquitectura documentada corresponde a unha an-
tiga telleira A1, da que o elemento máis salientable e a 
cheminea. A súa protección é estrutural polo que, pese á 
proximidade relativa que ten á infraestrutura (15 metros), 
en ningún caso se verá afectada pola construción do parque 
empresarial.

O único elemento con interese etnográfico documen-
tado no contorno inmediato da área de traballo foi un hó-
rreo EL-1. Consideramos que pese á súa proximidade (25 
metros) respecto as obras non se vai ver afectado por estar 
localizado no patio dunha casa particular e estar este perfec-
tamente delimitado.

  CD 102A 2009/040-0
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Antiga Telleira A1
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 Ata o de agora na área de intervención non existían 
catalogados xacementos arqueolóxicos. No transcurso do 
traballo documentamos un novo elemento arqueolóxico O 
Túmulo do Faxón Arq-1. Este sitúase no interior da zona 
afectada pola intervención urbanística proposta, polo que a 
obra tal e como está proxectada no momento actual suporía 
a destrución do xacemento arqueolóxico. 

PROPOSTA XENÉRICA DE MEDIDAS 
CORRECTORAS

Consideramos que para unha correcta protección e 
corrección do impacto ocasionado pola infraestrutura as 
medidas necesarias que se deben tomar serían basicamente 
catro:

 » Que se representen na cartografía de execución da 
obra os elementos rexistrados, isto é a telleira A-1, o 
hórreo EL-1 e, moi especialmente o túmulo do Faxón 
Arq-1 co fin de que sexa coñecida a súa existencia e a 
súa localización por parte dos responsables dela e poi-
dan así evitar afeccións directas por descoñecemento.

 » Facer un control e seguimento arqueolóxico das 
distintas fases de execución da infraestrutura, especial-
mente na fase de traza para poder supervisar as medi-
das correctoras puntuais propostas para os elementos 
rexistrados e, ao mesmo tempo, poder facer fronte a 
posibles modificacións do proxecto construtivo ou á 
aparición de novos elementos para considerar no rexis-
tro cultural.

 » Exclusión do plan de sectorización do xacemento ar-
queolóxico documentado, o túmulo do Faxón Arq-1, 
e dunha área perimetral de polo menos 30 metros de 
diámetro arredor del.

 » Prospección superficial intensiva das áreas cubertas 
pola vexetación, unha vez rozadas, para desbotar a posi-
bilidade de que aparezan máis restos de interese.

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E AVALIACIÓN DO IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PLAN DE SECTORIZACIÓN DO SAUI. 
VAL DO DUBRA, A CORUÑA

CD 102A 2009/040-0  

Representación da área de intervención a escala 1:5.000 (o orixinal): 

•	 En cian a superficie que abarca o Plan de sectorización do SAUI.
•	 En vermello os bens documentados e a área de exclusión proposta.
•	 En verde as áreas cubertas pola vexetación.
•	 En maxenta a superficie explanada.
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 CD 102A 2009/069-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O PLAN 
ESPECIAL DE DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS 
PARA A CREACIÓN DUN PARQUE EMPRESARIAL NO 
CONCELLO DE GOMESENDE (OURENSE)
David Pérez López

A memoria que se describe a continuación foi encar-
gada polo Concello de Gomesende, promotor da obra, 
o 6 de decembro do 2008. Trátase dunha prospección 
arqueolóxica intensiva para o Proxecto de construción 
dun parque empresarial singular sito na Chaira, dentro do 
concello de Gomesende. O promotor é consciente da ne-
cesidade de promover o emprego no medio rural galego e 
para iso dotar o concello das infraestruturas precisas para o 
asentamento de pequenas empresas, xeradoras de postos de 

traballo. Do mesmo xeito, consciente de acometer medidas 
preventivas para a deterioración que as obras construtivas 
lle poidan causar ao patrimonio arqueolóxico e cultural do 
Concello de Gomesende e, de acordo coa normativa vixen-
te (DSU: Sobrado), encargou a presente memoria técnica, 
co fin de documentar o rexistro arqueolóxico do contorno 
e poder establecer, se é o caso, as medidas de protección  
pertinentes.

Cruceiro de Poulo, na encrucillada do camiño da Chaira
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Os terreos nos que está proxectado o desenvolvemento 
do Plan de dotacións e infraestruturas para a creación dun 
parque empresarial, son os formados polo terreos sitos na 
Chaira, parroquia de San Pedro de Poulo, dentro do conce-
llo de Gomesende (Ourense). A zona localízase no extremo 
suroeste da provincia de Ourense, asentado na zona cen-
tro-sur de Galicia. Accédese pola estrada comarcal C- 531, 
Xinzo de Limia-A Cañiza, a 41 km da capital provincial.

A serra de Silvaescura ou da Moura é a formación máis 
elevada e representativa do concello, xa que forma como un 
grande anfiteatro no que se sitúan as diferentes entidades 
poboacionais, orientadas cara ao solpor. Esta paisaxe co-
mezou a formarse hai moitos millóns de anos, entre finais 
do Devónico e principios do Pérmico, durante a fase xeo-
lóxica coñecida como Oroxenia Hercínica ou Varisca. Des-
pois de millóns de anos de erosión e arrasamento, durante 
a Oroxenia Alpina (63 m1.a.), no Terciario, prodúcese un 
rexuvenecemento das anciás estruturas hercínicas, formán-
dose novas cordilleiras e afundimentos que serán os eixes 
dos futuros ríos que bañan o concello, o Arnoia e o Deva. 

No cuaternario, os axentes erosivos irán modelando aínda 
máis o territorio de Gomesende ata configurar a paisaxe ac-
tual, con vales moi profundos e encaixados. 

METODOLOXÍA E RESULTADO DOS 
TRABALLOS

Os traballos de prospección leváronse a cabo en todo 
o sector que abrangue a obra e segundo a metodoloxía ha-
bitual aceptada polos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da 
Dirección Xeral do Patrimonio, coas seguintes característi-
cas xerais divididas en varias fases de traballo:

Unha primeira fase de revisión documental e unha se-
gunda fase de prospección superficial intensiva en toda a 
área onde se van realizar as obras e 200 m a maiores do pe-
rímetro exterior destas. Nas zonas adxacentes ás obras, a 
partir dos 200 metros, realizouse unha prospección exten-
siva, que abarcou os xacementos coñecidos, co fin de des-
cartar posibles afeccións. A prospección complementouse 
cunha análise estereoscópica da zona a partir da fotografía 
aérea do SITGA.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O PLAN ESPECIAL DE DOTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS PARA A CREACIÓN DUN PARQUE 
EMPRESARIAL NO CONCELLO DE GOMESENDE (OURENSE)
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O resultado dos traballos de documentación deron a 
recollida de varios elementos arqueolóxicos na zona de im-
plantación do parque empresarial: 

 » A mámoa 1 da Chaira situada na Chaira, co número de 
catálogo GA32033018.

 » A mámoa 2 da Chaira situada na Chaira, co número de 
catálogo GA32033019.

 » A minas do Seixo, situadas no monte do Val, co núme-
ro de catálogo GA32033007.

Existen outros xacementos próximos á zona de actua-
ción pero fóra desta, como o xacemento da Pía da Mou-
ra situado no Couto do Dorno, o xacemento romano dos 
Chenlos, situados no monte do Sobrado e as mámoas do 
Seixo e do Seixival, situadas na penichaira do Seixival.

Unha vez coñecida a documentación existente na zona, 
procedeuse á prospección intensiva de toda a superficie 
de terreo que ocupa a zona do parque empresarial. En todos 
os casos, a prospección intensiva realizouse cunha marxe 
duns 200 m, suficiente para cubrir as posibles implicacións 
paralelas á obra, como por exemplo o paso de maquinaria, 
a cavadura do terreo, depósito de materiais, etc. De igual 
xeito, prospectáronse de maneira selectiva as superficies 
máis senlleiras (outeiros, socalcos, divisorias, etc.) próxi-
mas ao trazado das obras, para comprobar a existencia ou 
non dalgún xacemento arqueolóxico. A pesar de que a aná-
lise do terreo, así como o traballo sobre a fotografía aérea, 
descartou a existencia de asentamentos, comprobouse de 
igual xeito no sitio eses lugares máis susceptibles de alber-
gar xacementos.

Os resultados obtidos despois da intervención foron 
polo tanto negativos e non se documentou ningún novo 
xacemento arqueolóxico.

Polo que respecta ás obras do Plan especial de dotación 
de infraestruturas para a creación dun parque empresarial 
no concello de Gomesende, sitúanse dentro e no contorno 
máis inmediato da protección pola Lei para os xacementos 
arqueolóxicos. Polo tanto, estamos ante un caso de im-
pacto severo, que será preciso minimizar cunhas medidas 
correctoras.

As medidas que se propoñen son: deixar as zonas in-
mediatas dos xacementos, como zonas verdes, ben limpas, 
que salienten a monumentalidade dos xacementos, medidas 
que foron consensuadas co Servizo Provincial de Arqueo-
loxía de Ourense.

Na superficie que van sufrir as obras do parque empre-
sarial, non existen bens etnográficos e arquitectónicos. Si 
aparecen estes elementos no contorno das redes viarias de 
acceso, que non están catalogados no concello, dado que 
Gomesende non ten aprobadas normas subsidiarias, nin 
planeamento urbanístico. O máis salientable é o cruceiro da 
reitoral de Poulo, cunha inscrición que data do ano 1700 e, 
así mesmo, o camiño vello que parte ao seu pé cara á chaira. 
Este camiño, cortado na rocha e demarcado polos lindeiros 
das leiras, non se verá afectado polas obras da nova rede via-
ria do parque empresarial.

Cabe destacar que o territorio de Gomesende alberga 
unha liña de divisoria clave que marca o paso entre o río 
Arnoia e o río Deva. Esa zona foi propicia para o desenvol-
vemento de actividades relacionadas co Neolítico, onde se 
dá un fenómeno megalítico moi especial, como evidencia a 
presenza de mámoas moi baixiñas posibelmente asociadas 
a un megalitismo tardío con enterramentos tumulares tipo 
cista. Estas penichairas con chans pouco profundos eran as 
idóneas para a produción de cultivos asociados aos megali-
teiros. A accidentada orografía condicionou que o concello 
quedase relativamente á marxe das principais rutas comer-
ciais romanas, inda que tiña unha boa liña de saída cara ao 
Miño, polo sur. Seguramente por este motivo non hai a 
abundante presenza de xacementos romanos que aparecen 
noutros concellos. As fértiles e ricas terras das ladeiras da 
serra de Silvaescura, cunhas boas condicións de habitabi-
lidade, albergan asentamentos castrexos que, ademais, po-
súen unha boa rede de recursos hídricos, boa visibilidade e 
grandes espazos de monte para cazar.

  CD 102A 2009/069-0
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS AVALIATIVAS E 
ESCAVACIÓN NA ÁREA DE CAUTELA DO CASTRO DE 

EDREIRA (GA15058010). OLEIROS, A CORUÑA.  
VÍA ÁRTABRA. TREITO I: ENLACE DE MEIRÁS E 

VARIANTE DE OLEIROS
Otilia Prado Fernández (Arqueoloxía do Noroeste, S.L.U.) 

O principal obxectivo da primeira fase da interven-
ción foi determinar a presenza ou ausencia de estruturas 
arqueolóxicas entre os PP.KK. 10+380 ou 10+720, no 
contorno do xacemento denominado castro de Edreira 
(GA15058010), vinculados ao proxecto de construción: 
“Proxecto de trazado e estudo de impacto ambiental da 
vía ártabra. Treito: Porto de Lorbé – AC221 (Polígono de 
Cambre), A Coruña.

Tras obter a autorización desde a Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural para a realización dunhas sondaxes ar-
queolóxicas na área de cautela do castro de Edreira, estas 
deron comezo o 16 de marzo e remataron o 8 de abril de 
2009. No transcurso da intervención, informouse dunha 
ampliación na afección ao xacemento castrexo por mor da 
necesaria adaptación do trazado para evitar o derrube de 
dúas vivendas modernistas protexidas e, así mesmo, manter 
un camiño existente mediante unha rede viaria de servizo la-
teral na marxe que coincidía co interior do castro; polo tan-
to, ampliouse a fase de sondaxes ata o 5 de xuño de 2009.

Realizáronse once catas de sondaxe que acadaron unha 
superficie estudada de 228,78 m2, dando como resultado 
que as obras previstas afectaban directamente as estruturas 
defensivas do xacemento, parapeto e foxo e un paleocamiño 
que podería coincidir co antigo acceso ao castro. Ante os 
achados aparecidos, contactouse cos técnicos da Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural para acoutar a intervención e, 
asemade, habilitar un paso de maquinaria.

A DXPC autorizou a realización dunha escavación na 
área de cautela do castro, que comezou o 15 de setembro 
e rematou o 10 de novembro de 2009. Logo do despraza-
mento de dous técnicos da Consellería de Cultura e Turis-
mo, da Delegación da Coruña, estimouse conveniente am-
pliar desde o 25 de xaneiro ata o 18 de febreiro de 2010. 
O principal obxectivo da segunda fase de intervención foi 
o de escavar na área de cautela do xacemento, para poñer 
ao descuberto as estruturas localizadas durante as son-

daxes arqueolóxicas, co fin de examinalas no seu contexto  
cronocultural.

Na plataforma pertencente ao recinto interior do xa-
cemento castrexo escavouse de xeito manual no espazo de 
expropiación ao redor da anterior cata 11, na zona ao sues-
te do castro de Edreira. Os resultados acadados indícannos 
que estamos ante a existencia dunha zona de parapeto da 
croa, xunto á colmatación dun foxo cos recheos correspon-
dentes. O escaso material proporcionado nestes recheos 
non pode ser relacionado co xacemento castrexo.

O nivel de substrato natural (UE. 255) formado por 
xistos xuntos con sedimento arxiloso vai buzando cara ao 
interior do recinto castrexo a xeito de foxo (Foxo 1). Este 
posible foxo permanece colmatado por unha serie de re-
cheos (UE.s 254 e 163), indicio de que tamén podemos 
estar ante un pequeno acceso ao sueste do recinto interior. 
Os restantes niveis de recheo: UE.s 162, 158 e 157 seme-
llan de nivelación desta plataforma interior do recinto, que 
ata hai pouco foi utilizada para cultivo agrícola.

Posiblemente, a construción dun depósito municipal 
de augas xunto ao camiño térreo actual que se dispón cara 
ao dito depósito fixo mudar a morfoloxía do lugar. Ademais, 
a parcela cara ao sueste preséntase moi alterada, xa que se-
gundo os comentarios dos veciños foi utilizada como cam-
po de fútbol en tempos recentes e seguramente recibiu as 
achegas derivadas da realización do dito depósito.

Na escavación arqueolóxica realizada neste predio des-
cubriuse a morfoloxía dun foxo colmatado cos niveis de 
recheo correspondentes, ao que denominaremos foxo 2. A 
dita estrutura defensiva rodearía externamente o parapeto 
da croa ou recinto interior. Aínda que, por motivos de se-
guridade no desenvolvemento dos traballos, non se acadou 
totalmente a cota inferior do foxo en toda a súa superficie, 
logrouse verificar con seguridade o seu contorno superior 
e a súa dirección.
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Castro Edreira. Planimetría da área escavada

A realización do levantamento topográfico do xacemen-
to permitiu unha aproximación á morfoloxía orixinal das 
estruturas defensivas do castro, representando as súas ca-
racterísticas en conexión cos vestixios descubertos durante 
a intervención arqueolóxica. O dito traballo taquimétrico 
reflicte restos doutro parapeto visible practicamente sen 
alteracións dentro do recinto pechado da parcela existente 
con anterioridade, ao que denominamos parapeto exterior.

Durante os traballos arqueolóxicos, exhumouse o tra-
zado doutro foxo defensivo, ao que describiremos como 
foxo 3, mesmo polo exterior do mencionado parapeto. As 

defensas artificiais que conformarían o aspecto externo 
deste castro foron completadas coa aparición doutro foxo, 
ao que denominaremos foxo 4. Descubriuse o inicio destes 
dous foxos seguindo a súa traxectoria ata o final da zona ex-
propiada polas obras da estrada en construción.

Esta intervención arqueolóxica permitiu documentar 
unha encrucillada de camiños enlazados e dispostos ao sur 
do xacemento castrexo. O camiño I, que podería relacionar-
se co posible acceso ao recinto interior pola súa orientación 
N.S., conserva rodeiras en case a totalidade da superficie.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS AVALIATIVAS E ESCAVACIÓN NA ÁREA DE CAUTELA DO CASTRO DE EDREIRA (GA15058010). 
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No sur do camiño I apareceu outra rede viaria denomi-
nada camiño II, que cortou o anterior, cunha orientación 
O-NL, con presenza de rodeiras nalgunhas zonas. Ten 
como característica principal un empedrado ou pavimento 
composto por unha serie de cuarzos e xistos irregulares que 
nivelan a súa base. A caixa do camiño ensánchase no rema-
te do límite da escavación. Na zona suroeste do camiño II, 
advírtese outro itinerario: o camiño III, que leva unha direc-
ción NO-SL, e tamén coa existencia de rodeiras ata que se 
perde o seu percorrido.

En canto ao material arqueolóxico exhumado nes-
ta segunda intervención, podemos confirmar a aparición 
no entullo do camiño II de varios fragmentos de ánfora  
Haltern 70. Trátase dunha ánfora vinaria que, a pesar 
de constituír un produto típico do  1/3 do século I, a súa  
produción recúa ata mediados do s. I a. X. e non pasa da 
dinastía dos Flavios. Igualmente, no camiño II apareceron 
varios fragmentos de dolium de produción bracarense, 
aínda que con influencia indíxena na UE. 201 e varios de 
cerámica común na UE. 202, que confirman a existencia 
de material cerámico relacionable co xacemento castrexo, 
entre o cambio de era e o século I d. X. en sedimentos de 
amortización deste camiño II.

O conxunto de intervencións arqueolóxicas realizadas 
na área de cautela do castro de Edreira permitiron coñecer 
a delimitación das liñas defensivas do xacemento, incorpo-
rándose ao levantamento planimétrico do elemento patri-
monial. O sistema defensivo descuberto estaba estruturado 
en tres foxos e restos visibles dun parapeto exterior distinto 
ás propias defensas do recinto interior ou croa.

Estas defensas artificiais están dispostas na zona plana 
do lugar, o que lle dá un aspecto externo composto por tres 
foxos escavados no terreo que chega ata o substrato natural 
xistoso, cegados con diversos recheos sedimentarios que 
colmataron as ditas estruturas. Como resultado da escava-
ción do foxo 3, aparece un parapeto exterior que se con-
servou aceptablemente no interior dun predio e que actuou 
como unha auténtica “muralla” térrea con niveis fortemen-
te amazocados. Semella que rodeou parcialmente a zona 
sur do parapeto pertencente ao recinto interior ou croa do 
castro, a xeito de anel concéntrico.

Cata 9. Detalle perfil parapeto

Cata 10. Detalle perfil foxo 3

CD 102A 2009/115-0 e 493-0  
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 CD 102A 2009/223-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DA REDE DE 
SANEAMENTO DE BIDUEDO (TRIACASTELA, LUGO)
Manuel García Valdeiras

XUSTIFICACIÓN

O proxecto técnico Control arqueolóxico das obras da 
rede de saneamento de Biduedo (Triacastela, Lugo) foinos 
solicitado polo Excmo. Concello de Triacastela. As obras 
descritas a continuación están incluídas no Proxecto de 
rede de saneamento de Biduedo, asinado polo enxeñeiro 
D. Manuel Campo Díaz.

Pola zona afectada polas obras do antedito proxecto 
transcorre o Camiño de Santiago (Camiño Francés), tal 
e como se recolle na Resolución do 12 de novembro de 
1992, da Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Do-
cumental, pola que se concreta e define a delimitación de 
Conxunto Histórico do Camiño de Santiago (Camiño Fran-
cés) (DOG, 18-XII-1992). 

O control arqueolóxico tivo como obxectivo principal 
evitar a destrución e/ou a alteración de posibles restos ar-
queolóxicos que poidan atoparse nesta zona de obras, tra-
tándose dunha actuación de carácter preventivo.

Todas as remocións de terra realizadas no núcleo de 
Biduedo a raíz do proxecto de renovación de saneamentos 
deu resultados arqueolóxicos completamente negativos, 
cando non aparecía a rocha directamente só se observaban 
niveis de terra vexetal e cascallos contemporáneos produci-
dos polas infraestruturas renovadas.

Vista das obras coa capela de  
S. Pedro ao fondo
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS 
NA ÁREA DE CAUTELA DA NECRÓPOLE DE 

BAGUMEIROS (VIMIANZO, A CORUÑA)
Cristóbal Nodar Nodar

O obxectivo principal desta intervención foi o de valorar 
o contorno inmediato da Necrópole de Bagumeiros, cunha 
área de protección que se vería afectada polas futuras obras 
de construción da Vía de Alta Capacidade. Treito Carba-
llo-Berdoias, entre os PK 1+400 e 2+000. As devanditas 
obras, polo tanto, incidirán sobre unha banda moi próxima 
aos xacementos que forman a necrópole, o que leva a pensar 
que restos non visibles en superficie, e posiblemente rela-
cionados cos túmulos, poidan ser destruídos polas obras ás 
que facemos referencia.

A duración total do traballo de campo foi finalmente 
de 14 días, durante os cales se executaron os traballos de 
limpeza da vexetación da área cautelada, e realizáronse as 
sondaxes arqueolóxicas valorativas. Cómpre sinalar que 
esta intervención está aínda sen concluír, pois debido á pa-
ralización das obras de construción da futura vía de alta ca-
pacidade non se puido realizar a escavación mecánica con-
trolada da traza localizada dentro da área de cautela, entre 
os PK 1+400 e 2+000, tal e como se aprobou no proxecto 
técnico de intervención, a cal contaría coa supervisión e o 
control a pé de obra exhaustivo dos traballos de escavación 
da traza polo mesmo equipo de arqueólogos encargados das 
sondaxes valorativas.

Vista xeral da Sondaxe 8
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A necrópole da Granxa-Midón está formada por un 
total de 5 túmulos, dous deles xa inventariados no catálogo 
de xacementos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
e que son: o túmulo de Midón (GA15029020) e o túmulo 
da Cuca (GA15029017); e 3 novos túmulos localizados 
polo equipo que levou a cabo os traballos de avaliación de 
impacto arqueolóxico e dos que non temos documenta-
ción, pero que foron denominados túmulo Granxa I, II e III. 
Ademais, é necesario ter en conta a referencia a un posible 
túmulo non situado na planimetría do anexo, que denomi-
namos posible túmulo prado e que tivemos en conta para a 
realización dos traballos arqueolóxicos.

A necrópole de Bagumeiros está formada por un total 
de 7 túmulos, dos que algúns pertencerían á necrópole de 
Montecelo, aínda que todos eles se consideraron como in-
tegrantes dunha mesma necrópole e englobáronse dentro 
da mesma área de cautela. Ademais, hai que ter en conta a 
proximidade doutros túmulos, co cal a necrópole abrangue-
ría un conxunto de máis de 20 xacementos. Os elementos 
de Bagumeiros son tres: mámoa 1 (GA15092024), mámoa 
2 (GA15092052) e mámoa 3 (GA15092053). E os ele-

mentos de Montecelo son catro: mámoa 1 (GA15092084), 
mámoa 2 (GA15092085), mámoa 3 (GA15092083) e 
mámoa 4 (GA15092106). Toda esta necrópole (tanto os 
xacementos de Bagumeiros coma os de Montecelo) localí-
zase no lugar do Mosquetín, na parroquia de Santa María de 
Salto, concello de Vimianzo (Provincia da Coruña).

O motivo que xustifica a actuación realizada é a proxi-
midade das futuras obras de construción da Vía de Alta 
Capacidade. Tramo Carballo-Berdoias, que atravesará a 
mencionada área de cautela entre os PK 1+400 e 2+000, 
obras que poden deixar ao descuberto restos arqueolóxicos 
de interese vinculados aos xacementos e ao posible hábitat 
asociado a estes.

A actuación arqueolóxica na área de cautela da necró-
pole da Granxa-Midón estivo formulada en tres fases dife-
rentes, consistentes en: limpeza da vexetación; sondaxes 
arqueolóxicas de carácter valorativo no ámbito da devandita 
necrópole e dentro do ámbito cautelado pola Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural; e escavación mecánica controla-
da da superficie da traza dentro da mesma área. 
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Detalle dos buratos de poste
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Os traballos de limpeza de vexetación abrangueron toda 
a área cautelada, entre os PK 1+400 e 2+000 do tronco da 
vía, cunha superficie aproximada de 600 metros lineais. 
Durante o transcurso dos devanditos traballos baixo super-
visión arqueolóxica, non se localizaron novos elementos ou 
evidencias visibles en superficie de interese arqueolóxico 
ou patrimonial dentro da área cautelada e expropiada. 

As sondaxes arqueolóxicas realizadas distribuíronse 
finalmente en función das condicións do terreo, que se 
puideron observar unha vez desprovisto de vexetación, 
dentro da área de cautela e de expropiación, no ámbito máis 
inmediato posible aos túmulos que conforman a necrópo-
le de Bagumeiros e, especialmente, no ámbito dos seguin-
tes túmulos, debido á proximidade sobre estes das obras 
previstas:

 » Mámoa I de Montecelo (GA15092084) e mámoa II de 
Montecelo (GA15092085), preto das cales se realiza-
ron as sondaxes 2, 3, 4, 5 e 6.

 » Mámoa IV de Montecelo (GA15092106), preto da cal 
se realizaron as sondaxes 7 e 8.

 » Mámoa III de Bagumeiros (GA15092053), preto da 
cal se realizou a sondaxe 1.

Finalmente, realizáronse un total de oito sondaxes ar-
queolóxicas valorativas, todas elas de 4x4 metros e esca-
vouse unha superficie total de 128 m2.

Todas as sondaxes fixéronse manualmente e foron re-
tirados os niveis seguindo a secuencia estratigráfica, che-
gando en todos eles ao substrato natural. A intervención 
arqueolóxica realizada permitiu o recoñecemento e a valo-
ración do subsolo afectado. Afondouse ata unha cota máxi-
ma aproximada de -1 metro (sondaxe n.º 1), ata o substra-
to natural. Na sondaxe 8, atopáronse restos de estruturas 
arqueolóxicas, sen material asociado, consistentes nunha 
serie de estreitas gabias e dous buratos de poste, eviden-
ciándose a marca no substrato natural. Porén, no resto das 
sondaxes realizadas non se constataron restos materiais ou 
estruturais de interese arqueolóxico.

A estratigrafía rexistrada resultou moi sinxela e equi-
parable practicamente a todas as sondaxes realizadas, así 
temos en todas elas un horizonte A ou nivel vexetal, e un 
horizonte C ou substrato natural. Tan só na sondaxe 8 se 
rexistrou un horizonte B ou antrópico. 

Non se localizaron restos ergolóxicos de interese. Os 
materiais aparecidos durante a realización das sondaxes co-
rrespóndense a niveis superficiais e a datas recentes, como 
tella, cristais ou plástico, polo que non se recolleron para o 
seu inventario, dado o seu escaso interese dende un punto 
de vista arqueolóxico. 

Porén, localizáronse restos estruturais dunha posible 
orixe antrópica, na sondaxe 8. Trátase de dous pequenos 
buratos de poste, situados na metade norte da sondaxe; e 
doce gabias, de diferentes dimensións e envergadura, cun-
ha disposición e traxectoria que nos fai supoñer unha orixe 
antrópica e descartar a acción de elementos naturais (raí-
ces, erosión). As gabias concéntranse, sobre todo, no sec-
tor sur da sondaxe.

Non se pode concretar, polo momento, se estas estru-
turas realizadas no substrato natural teñen algunha relación 
coa necrópole de Bagumeiros, ou son posteriores, pois a 
ausencia de restos materiais non nos permitiu ter un fósil 
director, e igualmente, no caso das gabias, descoñecemos 
a tipoloxía do instrumental utilizado para facelas. Por con-
seguinte, é necesario esperar á realización da seguinte fase 
da actuación, a escavación mecánica controlada de toda a 
área cautelada, para ter unha visión global do xacemento, e 
que pode dar como resultado a aparición de novos indicios 
que evidencien unha tipoloxía clara ou unha adscrición cul-
tural dos restos atopados.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA ÁREA DE CAUTELA DA NECRÓPOLE DE BAGUMEIROS (VIMIANZO, A CORUÑA)
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA 
ÁREA DE CAUTELA DA GRANXA-MIDÓN,  
CONCELLO DE CORISTANCO (A CORUÑA)
Isabel Cabrera Tilve

O obxectivo principal desta intervención foi o de va-
lorar o contorno inmediato da necrópole da Granxa-Mi-
dón, cunha área de protección que se vería afectada polas 
futuras obras de construción da Vía de Alta Capacidade. 
Treito Carballo-Berdoias, entre os PK 5+500 e 5+900. 
Concretamente no PK 5+690 sitúase un enlace coa estra-
da CP-2901, que dá acceso ao núcleo de Coristanco. As 
devanditas obras, polo tanto, incidirán sobre unha banda 
moi próxima aos xacementos que forman a necrópole, o 
que levaba a pensar que restos non visibles en superficie, e 
posiblemente relacionados cos túmulos, puideran ser des-
truídos polas obras ás que facemos referencia.

A duración total do traballo de campo foi finalmente 
de 11 días, durante os cales se executaron os traballos de 
limpeza da vexetación da área cautelada e realizáronse as 
sondaxes arqueolóxicas valorativas. Cómpre sinalar que 
esta intervención está aínda sen concluír, pois debido á pa-
ralización das obras de construción da futura vía de alta ca-
pacidade non se puido realizar a escavación mecánica con-
trolada da traza localizada dentro da área de cautela, entre 
os PK 5+500 e 5+900, tal e como se aprobou no proxecto 
técnico de intervención, a cal contaría coa supervisión e o 

control a pé de obra exhaustivo dos traballos de escavación 
da traza polo mesmo equipo de arqueólogos encargados das 
sondaxes valorativas.

A necrópole da Granxa-Midón está formada por un to-
tal de 5 túmulos, dous deles xa inventariados no catálogo 
de xacementos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
e que son: túmulo de Midón (GA15029020) e túmulo da 
Cuca (GA15029017); e 3 novos túmulos localizados polo 
equipo que levou a cabo os traballos de avaliación de impac-
to arqueolóxico e dos que non temos documentación, pero 
que foron denominados túmulo Granxa I, II e III. Ademais, 
é necesario ter en conta a referencia a un posible túmulo 
non situado na planimetría do anexo, que denominamos 
posible túmulo Prado, e que si tivemos en conta para a rea-
lización dos traballos arqueolóxicos.

O motivo que xustifica a actuación realizada é a proxi-
midade das futuras obras de construción da Vía de Alta 
Capacidade. Tramo Carballo-Berdoias, que atravesará a 
mencionada área de cautela entre os PK 5+500 e 5+900, 
obras que poden deixar ao descuberto restos arqueolóxicos 
de interese vinculados aos xacementos e o posible hábitat 
asociado a estes.

Vista dunha das sondaxes finalizada
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A actuación arqueolóxica na área de cautela da necró-
pole da Granxa-Midón estivo formulada en tres fases dife-
rentes, consistentes en: limpeza da vexetación; sondaxes 
arqueolóxicas de carácter valorativo no ámbito da devandita 
necrópole e dentro do ámbito cautelado pola Dirección Xe-
ral de Patrimonio Cultural; e escavación mecánica controla-
da da superficie da traza dentro da mesma área. 

Os traballos de limpeza de vexetación abrangueron 
toda a área cautelada, entre os PK 5+500 - 5+900 do 
tronco da vía, cunha superficie aproximada de 400 metros 
lineais. Igualmente, actuouse nos 200 metros a cada lado 
do tronco; é dicir, nos ramais leste e oeste que enlazan coa 
CP-2901. Durante o transcurso dos devanditos traballos 
baixo supervisión arqueolóxica, non se localizaron novos 
elementos ou evidencias visibles en superficie de intere-
se arqueolóxico ou patrimonial dentro da área cautelada e 
expropiada. 

As sondaxes arqueolóxicas realizadas distribuíronse 
finalmente en función das condicións do terreo, que se pui-
deron observar unha vez desprovisto de vexetación, dentro 
da área de cautela e de expropiación, no ámbito máis inme-
diato posible aos túmulos que conforman a necrópole da 
Granxa-Midón e, especialmente, no ámbito do túmulo de 
Midón (GA15029020), debido á proximidade sobre este 
das obras previstas. Variouse pois o número e a situación 
das sondaxes con respecto ao formulado no proxecto de so-
licitude, realizándose finalmente un total de nove sondaxes 
arqueolóxicas valorativas, cinco delas de 4x4 metros e catro 
de 2x2 metros, escavando unha superficie total de 96 m2.

Todas as sondaxes fixéronse manualmente e foron 
retirados os niveis seguindo a secuencia estratigráfica, 
chegando en todos eles ao substrato natural. A interven-
ción arqueolóxica realizada permitiu o recoñecemento e a 

valoración do subsolo afectado. Afondouse ata unha cota 
máxima aproximada de -0,60 metros (sondaxe n.º 6), ata 
o substrato natural. Finalmente, non se constataron restos 
materiais ou estruturais de interese arqueolóxico en nin-
gunha das sondaxes realizadas.

A estratigrafía rexistrada resultou moi sinxela e equipa-
rable practicamente a todas as sondaxes realizadas, un de-
pósito de terra orgánica e vexetal, un ou dous depósitos de 
acumulación natural e o substrato natural (xabre ou rocha 
tipo lousa).

Non se localizaron restos estruturais nin ergolóxicos 
de interese. Os materiais aparecidos durante a realización 
das sondaxes correspóndense a niveis superficiais e a datas 
recentes, como tella, cristais ou plástico, polo que non se 
recolleron para o seu inventario, dado o seu escaso interese 
dende un punto de vista arqueolóxico.

Polo tanto, tras os datos obtidos durante a realización 
das sondaxes arqueolóxicas valorativas, pódese afirmar que 
se valorou suficientemente o subsolo, sen detectar ningún 
tipo de evidencia arqueolóxica que indique a presenza de 
restos antrópicos habitacionais na zona.

Cabe esperar a execución da terceira e última fase desta 
actuación, a escavación mecánica controlada da área caute-
lada, cunha intensificación dos traballos de control e segui-
mento arqueolóxico na zona, co fin de evitar a destrución 
eventual de posibles restos asociados á mencionada necró-
pole da Granxa-Midón, restos que puideran non detectarse 
nesta primeira e segunda fase de actuación realizadas.

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA ÁREA DE CAUTELA DA GRANXA-MIDÓN, CONCELLO DE
CORISTANCO (A CORUÑA)
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Desbroce da traza cara o N 
(pk 5+700 a 5+500)
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO A PASTORIZA-ENGADIR
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

A prospección que se presenta corresponde á ava-
liación de impacto arqueolóxico derivada da construción 
do parque eólico da Pastoriza, promovido pola empresa 
Proxecto Engadir, SL.

Os traballos arqueolóxicos tiveron como obxectivo 
a localización e a delimitación de xacementos e elemen-
tos patrimoniais situados dentro da área de construción 
do parque, dando cumprimento ao Real decreto lexislati-
vo 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o tex-
to refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de 
proxectos, e cumprindo coa Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, 
de protección ambiental de Galicia. No artigo 4 desta lei 
inclúese, dentro dos elementos para protexer, ademais do 
medio natural, a súa interrelación co patrimonio cultural, 
abarcando os elementos arquitectónicos e arqueolóxicos. 
Na mesma liña, pronúnciase a Lei 8/1995, do 30 de ou-
tubro, do patrimonio cultural de Galicia, no seu artigo 32, 
centrándose no risco de destrución ou deterioración do 
patrimonio cultural e no establecemento daquelas medidas 
protectoras e correctoras que considere precisas para a súa 
salvagarda. Para levar a cabo estes traballos máis específi-

cos, deberanse someter os proxectos ao regulamento do 
Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a 
actividade arqueolóxica en Galicia, marco no que se integra 
a prospección arqueolóxica.

Unha vez definidos os diferentes bens patrimoniais, 
avaliáronse as afeccións derivadas das posicións dos di-
ferentes axentes que conforman o parque, propondo un-
has primeiras medidas cautelares e correctoras de cada  
impacto.

O parque eólico da Pastoriza-Engadir planeouse cun-
ha potencia instalada de 50 MW e está constituído por 25 
aeroxeradores de 2,0 MW de potencia nominal unitaria. 
Planeábase tamén a apertura de 5.735 m de redes viarias, 
dos que 1.960 m corresponden a vías xa existentes que 
terían que acondicionarse adecuadamente ás necesidades 
de servizo ao parque. Proxectáronse o tendido de 3.775 
m de camiños novos, adaptados ao máximo á topografía do 
terreo para minimizar os efectos sobre o medio natural. Pa-
ralelamente aos camiños, plataformas de cimentación dos 
aeroxeradores, definiuse unha rede de drenaxe e de gabias 
para albergue da rede de comunicación e evacuación, nun 

Vista das obras coa capela de S. 
Pedro ao fondo
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total de 9.000 m lineais, así como zonas de acumulación 
de material e colocación e maquinaria para a montaxe do 
parque e para a instalación da subestación transformadora 
e o edificio de control. Temos entón definidos os axentes 
indirectos que causarán a afección.

A zona afectada pola construción do parque eólico ins-
críbese nun polígono irregular que abarca unha superficie 
de 608,88 ha, centrada na parroquia de Santo André de 
Loboso, pertencente ao concello da Pastoriza, malia que 
tamén, inda que nunha superficie considerablemente me-
nor, ás parroquias lindeiras da Lagoa, A Regueira e Corve-
lle, tamén na Pastoriza e Abeledo e Corvite, do veciño con-
cello de Abadín; todas elas parroquias de montaña da parte 
oriental da Terra Chá. 

A liña de aeroxeradores sitúase no alto da dorsal monta-
ñosa que rodea a parroquia de Loboso, polo Alto da Paleira 
(698 m), Alto da Igrexa (683 m) e Penas Pardas (708 m), 
polo N, Fonte Regas (698 m), polo W e Pico Rodeiro (707 
m) e A Mudia (690 m), polo S. Esta liña conforma unha di-

visoria de augas de segunda orde entre o río Anllo e o río 
Pequeno, ambos afluentes dun incipiente río Miño. Preci-
samente a dorsal descrita forma a cabeceira do río Pequeno 
e do seu afluente o rego da Fraga, separados polo Coto de 
Melle (616 m), facéndoos descorrer cara ao E.

Tras a documentación previa á prospección, coñecia-
mos a presenza de varios castros na zona, un deles incluí-
do dentro da área afectada pola construción do parque, 
que tivemos moi en conta. Trátase do castro da Mudia 
(GA27044002), situado na zona S do parque, da parroquia 
de Loboso.

O traballo realizado foi unha prospección arqueolóxica 
intensiva de toda a área afectada pola construción do par-
que, co obxectivo de buscar, identificar, definir e delimi-
tar os xacementos existentes e marcar as áreas de protec-
ción indicadas pola lei, así como analizar as afeccións ante 
as obras proxectadas e definir unhas primeiras cautelas  
protectoras. 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO A PASTORIZA-ENGADIR
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NOME CÓD. ID. CLAVE PAT. AFECCIÓN

Castro da Mudia xac.001 GA27044002 Non

Punto xeodésico (P.X.4828) ele.002 Non

Pedra do Encanto eet.003 GA27044REF10 Non

Antigas Minas de Cobre de Marful xac.004 Non

Minas das Penas Pardas ele.005 Non

Igrexa vella de Loboso ear.006 Non

Muíño de Marful eet.007 Non

Muíño de Sande eet.008 Non

A Antiga top.009 Non

O Casal top.010 Non
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En canto á avaliación de impacto arqueolóxico se refire, 
tan só debemos indicar a detección dunha afección sobre o 
castro da Mudia (xac.001), debida ao posicionamento dos 
aeroxeradores A24 e A25 dentro da área de protección 
deste. A dita afección foi comunicada a través de sucesivos 
avances de informes á enxeñería que, seguindo as indica-
cións do equipo arqueolóxico, modificou de inmediato a 
posición dos citados aeroxeradores. Esta modificación mo-
tivou o desprazamento, inda que moi pequeno, de practi-
camente todos os aeroxeradores, ademais da subestación.

Os únicos restos materiais atopados foron realizados 
no castro da Mudia (xac.001). Trátase dun fragmento ce-
rámico e dunha pulseira de bronce. A sinxeleza de ambos 
os achados, cada un dentro da súa tipoloxía, malia que non 
nos permiten encadralos con fiabilidade nun ámbito crono-
lóxico moi concreto, suxírenos unha cronoloxía de entre a 
Idade do Bronce e unha incipiente Idade do Ferro, dadas as 
características do xacemento onde se recolleron.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO A PASTORIZA-ENGADIR
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Achados materiais en superficie 
no castro da Mudia
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ESTUDO DE IMPACTO ARQUEOLÓXICO SOBRE 
O PATRIMONIO CULTURAL DA CONSTRUCIÓN 

DO PARQUE EÓLICO COTO NOVELLE. ARNOIA, 
CASTRELO DE MIÑO E CARTELLE (OURENSE)

Francisco Javier Chao Álvarez
Elisa Pereira García

Enriqueta López Rodríguez

As infraestruturas previstas, un parque eólico con 6 
aeroxeradores e edificio de control, sitúanse na parte sur 
de Galicia dentro do marco xeográfico das serras que pe-
chan polo sur a cunca do río Miño na provincia de Ourense, 
concretamente as terras do Ribeiro. En concreto emprázase 
sobre o alto coñecido como Coto Novelle que divide admi-
nistrativamente os concellos da Arnoia, Castrelo de Miño 
e Cartelle, e forma parte dun elevado espigón que verte as 
augas cara o norte no río Miño e cara o sur e oeste no seu 
afluente o Arnoia.

Son catro os obxectivos principais do proxecto: 
 » Localizar os bens existentes de forma precisa con res-

pecto ás previsións de situación das infraestruturas 
previstas.

 » Avaliar individualmente para cada ben a repercusión 
que as obras construtivas poden causar sobre el, tendo 
en conta non só as súas estruturas visibles, senón tamén 
outros posibles restos existentes no seu contorno in-
mediato e que poden estar soterrados.

 » Atopar na medida do posible novos bens non docu-
mentados ata o momento.

 » Propor unhas medidas correctoras e protectoras axei-
tadas que garantan a integridade daqueles elementos do 
rexistro arqueolóxico afectados polas infraestruturas.

As rochas teñen moitísima 
colonización e resulta 

necesario facer unha limpeza 
para poder confirmar a 
presenza dos gravados
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Seguindo a cotián aplicación metodolóxica para este 
tipo de intervencións organizamos o proxecto a través 
dunha primeira fase de revisión bibliográfica, cartográfica 
e documental (preprospección), que inclúe a consulta das 
normativas municipais con respecto ao seu patrimonio 
cultural, e unha segunda fase de prospección exhaustiva 
realizada a pé sobre o terreo complementada cun labor de 
enquisas cos veciños da contorna.

Durante os traballos de campo, realizados en xuño de 
2009, documentamos numerosos bens do patrimonio cul-
tural que se ven directamente afectados pola infraestrutura 
prevista no seu deseño actual. Ante esta situación e tamén 
valorando as modificacións que se estaban a barallar politi-
camente no concurso sobre explotación eólica, a anulación 
da repartición realizada polo anterior goberno e a elabo-
ración dun novo concurso, a empresa promotora decidiu 
manter en espera o redeseño da instalación ata que se resol-
va definitivamente a situación.

A destrución causada polo parque, coa súa configu-
ración actual, sobre algúns dos xacementos faino inviable 
co deseño presentado a avaliación. Resulta evidente que 
é necesario cambiar esa proposta e así o entende tamén o 
promotor polo que abandona o deseño actual. Daquela, no 
proxecto fixemos unha presentación dos resultados acada-
dos durante o traballo de campo pero non fixemos avalia-
ción de impacto sobre un deseño que sabemos que se vai 
modificar, entendemos que non ten sentido ningún avalialo 
cando está confirmado que non vai ser executada a instala-
ción con este planeamento presentado para o estudo.

No momento que se resolvan as incógnitas ao respecto 
do concurso eólico e se poida redeseñar a instalación fare-
mos a avaliación de impacto correspondente.

O traballo de prospección desenvolvémolo sobre a to-
talidade do polígono eólico e un contorno inmediato. Na 
área de instalación do parque fixémolo máis polo miúdo, 
pero tamén estudamos e revisamos no posible a totalidade 
do polígono definido.

Documentamos numerosos bens de interese cultural, 
tanto arqueolóxicos coma etnográficos. Debemos facer fin-
capé na colaboración recibida por parte de don Horacio Par 
Pérez que nos facilitou e posibilitou a localización de boa 
parte dos bens e pola que estamos fondamente agradecidos.

Dentro dos bens arqueolóxicos documentamos má-
moas e gravados; os bens de interese etnográfico son cruces 
de termo gravadas sobre rocha e un cruceiro.

1. XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

Documentamos un total de 14 mámoas, unha zona de 
referencia doutras dúas e unha área con gravados sobre ro-
cha na que podemos diferenciar tres grupos principais.

As mámoas distribúense en dous grupos, un na zona de 
Reigoso-As Cavadas no límite entre Castrelo de Miño e Ar-
noia ao noroeste de Coto Novelle e outro na zona da Chaira 
no límite entre Arnoia e Cartelle ao sueste de Coto Novelle. 
A maior parte das mámoas deste segundo grupo sitúanse en 
terreos de Cartelle segundo a cartografía 1:5.000 polo que 
as catalogamos dentro deste termo, aínda que tres delas es-

ESTUDO DE IMPACTO ARQUEOLÓXICO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DA CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO COTO 
NOVELLE. ARNOIA, CASTRELO DE MIÑO E CARTELLE (OURENSE).
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Dos bens etnográficos destacan as 
abundantes cruces de termo
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tán xusto no límite segundo esta mesma cartografía. Trátase 
de xacementos moi deteriorados e de difícil caracterización 
neste momento por atoparse moi cubertos de vexetación e 
bouza. Unha boa parte delas presentan na violación restos 
de cámara interna, de planta circular nalgún caso, con es-
teos en posición aínda orixinal.

 Os gravados de interese arqueolóxico sitúanse a 
carón do primeiro grupo de mámoas citado, ocupan a área 
de cabeceira do Rego de Novelle dentro dunha portela que 
divide os concellos de Arnoia e Castrelo de Miño e estén-
dese a un e outro lado do límite municipal. Seguindo os 
criterios de inventariado establecidos pola Administración 
diferenciamos tres grupos e establecemos tres códigos de 
xacemento atendendo á súa situación nun ou outro concello 
aínda que coidamos que se debería tratar e valorar coma un 
único conxunto. Para ter unha valoración xeral dos grava-
dos é imprescindible consultar un artigo publicado por don 
Horacio Paz e Iván Paz “Os gravados rupestres de Reigoso 
(Castrelo de Miño)” en BENTVEXO (revista da Asociación 
Cultural O Penedo da Forca) número 7, ano 1999-2000. 
Castrelo de Miño, Ourense. En xeral trátase de represen-
tacións de tipo xeométrico onde destacan as coviñas vin-
culadas a círculos ou rebaixes circulares xunto con liñas en 
ondas.

 A zona de referencia das outras dúas mámoas que non 
acadamos a localizar sitúase no contorno do Monte da Por-
tela ao noroeste da aldea de San Pedro (Cartelle).

2. BENS ETNOGRÁFICOS

Documentamos unha serie de cruces de termo grava-
das sobre rocha que van dende unha simple aspa de brazos 
iguais e pequeno tamaño ata combinacións de cruces, tra-
zos letras e datas. No alto de Coto Novelle, límite entre A 
Arnoia, Cartelle e Castrelo de Miño hai un cruceiro simple.

3. OUTROS BENS

No contorno da área de implantación da infraestrutura 
hai outros bens do patrimonio cultural que se afastan o sufi-
ciente como para que non teñan implicación coa infraestru-
tura segundo o seu deseño inicial. A raíz das modificacións 
para realizar nese deseño e a resolución definitiva do con-
curso eólico podería desprazarse esa área de implantación 
dentro da ADE polo que é necesario telos en conta. 

 » Dentro da ADE O Ribeiro hai varios bens:

 x Núcleos rurais de Calvelos, Oleiros, O Bidueiro, O 
Cancelo e O Valiño (todos en Cartelle) situados to-
dos xusto contra o límite leste do ADE e con interese 
etnográfico nalgunhas das súas construcións.

 x GA32020003 Castro de Sande (Cartelle), xa-
cemento habitacional fortificado de época  
prehistórica.

 » Fóra da ADE O Ribeiro pero moi preto do límite:

 x GA32020004 O Castelo (Sande, Cartelle), xace-
mento habitacional fortificado de época medieval.

 x Capela de San Miguel (A Arnoia).

ESTUDO DE IMPACTO ARQUEOLÓXICO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DA CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO COTO 
NOVELLE. ARNOIA, CASTRELO DE MIÑO E CARTELLE (OURENSE).
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de límite administrativo entre Castrelo de Miño e 
Arnoia vinculados coa vertente sur

Esteo dunha das mámoas documentadas
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 CD 102A 2009/297-0 

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO 
CULTURAL DA CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO 
LEIRA. A FONSAGRADA, BALEIRA, BARALLA E 
BECERREÁ (LUGO)
Enriqueta López Rodríguez
Francisco Javier Chao Álvarez

As infraestruturas previstas, un parque eólico con 25 
aeroxeradores e o edificio de control, sitúanse na parte nor-
dés de Galicia dentro do marco xeográfico dos contrafortes 
polo norte das serras de Ancares e Courel, concretamente 
na Serra do Portelo divisoria de augas entre a cabeceira no-

roriental da cunca do río Miño e a cunca do río Navia. En 
concreto emprázase sobre os altos coñecidos como As Pe-
neliñas, Penas da Ola, Seara das Aveas, Serra de Fontoira, 
Alto da Eiroa, Chao de Leguallo e Serra de Albaredo nos 
concellos de Baralla, Baleira, A Fonsagrada e Becerreá.

Cabazo de Montouto

252



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

Son catro os obxectivos principais do proxecto: 
 » Localizar os bens existentes de forma precisa con res-

pecto ás previsións de situación das infraestruturas 
previstas.

 » Avaliar individualmente para cada ben a repercusión 
que as obras construtivas poden causar sobre el, tendo 
en conta non só as súas estruturas visibles senón tamén 
outros posibles restos existentes no seu contorno in-
mediato e que poden estar soterrados.

 » Atopar na medida do posible novos bens non documen-
tados ata o momento.

 » Propor unhas medidas correctoras e protectoras axeita-
das que garantan a integridade daqueles elementos do 
rexistro arqueolóxico afectados polas infraestruturas.

Seguindo a cotián aplicación metodolóxica para este 
tipo de intervencións organizamos o proxecto a través 
dunha primeira fase de revisión bibliográfica, cartográfica 
e documental (preprospección), que inclúe a consulta das 
normativas municipais con respecto ao seu patrimonio 
cultural, e unha segunda fase de prospección exhaustiva 
realizada a pé sobre o terreo complementada cun labor de 
enquisas cos veciños da contorna.

Os traballos de campo foron realizados en xuño de 
2009 e posibilitaron a correcta situación dos xacementos 
arqueolóxicos previamente catalogados que se atopaban 
mal situados sobre a cartografía ou mesmo sen situación 
concreta.

Os elementos de interese documentados dentro da área 
de traballo son escasos e atópanse afastados das zonas nas 
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Capela de Castrolanzán
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que se prevé realizar obras, trátase das Capelas de Castro-
lanzán e Biduedo, dous cabazos en Castrolanzán, un cabazo 
en Montouto, a igrexa parroquial de Córneas e dous muíños 
ao pé do río Córneas. En xeral, localízanse preto ou dentro 
dos núcleos pobacionais que como é habitual ocupan os lu-
gares máis protexidos, medias ladeiras, vales e penechairas 
déixanse as dorsais nas que se instalarán os aeroxeradores 
libres de construcións. 

Temos que destacar que aínda que as vilas obxecto 
deste traballo (a saber: Castrolanzán, Regosmil, Teixeira 
de Arriba, Biduedo, Montouto, A Aira, A Reboleira, Cór-
neas, Escanlar, A Rasela, Valiña e A Fontela) responden 
a unha situación antiga atópanse moi alterados por refor-
mas e construcións recentes de xeito que non se aprecian 
elementos, construcións e/ou morfoloxías tradicionais sa-
lientables. En todo caso, o traballo máis afastado que se vai 
realizar nas inmediacións deste núcleos rurais consiste no 
trazado de accesos para os que se aproveitarán maioritaria-
mente estruturas viarias existentes.

Tanto para os elementos de interese documentados 
como para as vilas dadas as súas características e a distan-
cia ás obras proxectadas, cremos que non é necesario fa-
cer unha valoración pormenorizada do impacto, xa que é 
inexistente e, polo tanto, tampouco é necesario concretar 
unhas medidas correctoras específicas.

 Por outra banda, sinalar que non documentamos nin-
gún xacemento, resto ou indicio arqueolóxico inédito aín-
da na área de estudo hai dous xacementos arqueolóxicos e 
unha referencia previamente catalogados. Son o castro de 

Castrolanzán GA27036017, a mina romana de Escanlar 
GA27004007 e a REF27004002 (referencia dun posi-
ble túmulo), todos eles afastados tanto das áreas nas que se 
implantarán os aeroxeradores como dos accesos previstos. 
Non obstante, neste caso si facemos análise pormenorizada 
do impacto e propomos unhas medidas correctoras xenéri-
cas co gallo de evitar calquera posible afección por descoñe-
cemento da súa existencia. 

Consideramos que, para unha correcta protección e co-
rrección de posibles impactos, as medidas necesarias que se 
van tomar serían basicamente dúas:

 » Que se representen na cartografía de execución da obra 
os elementos rexistrados co fin de que sexa coñecida a 
súa existencia e a súa localización por parte dos respon-
sables dela, e poidan así evitar afeccións directas por 
descoñecemento.

 » Facer un control e seguimento arqueolóxico das distin-
tas fases de execución da infraestrutura que posibilite 
supervisar as medidas correctoras puntuais propostas 
para os elementos rexistrados e, ao mesmo tempo, que 
poida facer fronte a posibles modificacións do proxec-
to construtivo ou á aparición de novos elementos para 
considerar no rexistro arqueolóxico.

Estas dúas medidas deberían ser suficientes para ga-
rantir que non se ocasionen afeccións sobre o patrimonio 
porque o rexistro de bens é escaso e porque as facilidades 
do terreo para a execución das obras non fai prever a ne-
cesidade de modificacións de importancia sobre o proxecto 
construtivo actual.

  CD 102A 2009/297-0
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Boca da Mina de Escanlar
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 CD 102A 2009/335-0 

PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO SOBRE 
O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 

AMPLIACIÓN MONTOUTO 2000  
(ARBO, PONTEVEDRA)

María del Mar López Cordeiro

No mes de xuño de 2009 realizouse a prospección 
arqueolóxica necesaria para o Estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural do parque eólico ampliación Montouto 
2000 (Arbo, Pontevedra). Os obxectivos básicos da actua-
ción concretáronse en dous puntos. Por un lado, preten-
deuse realizar un estudo exhaustivo da área afectada polo 
proxecto e valorar debidamente a zona desde o punto de 
vista arqueolóxico; por outro, perseguiuse avaliar de forma 
eficaz a incidencia que o proxecto terá sobre o patrimonio 
cultural para, en consecuencia, poder establecer as medi-
das correctoras oportunas que deberán ser consideradas 
durante a fase de execución do proxecto. Utilizáronse tres 

ferramentas clave para a consecución dos obxectivos: o ba-
leirado bibliográfico e documental, a análise toponímica e 
cartográfica e a prospección superficial intensiva. A valora-
ción final extraída dos traballos realizados é que a constru-
ción do parque eólico ampliación Montouto 2000 xerará 
un impacto compatible sobre o patrimonio arqueolóxico 
e etnográfico da zona. Malia que existen tres referencias 
dentro do ámbito de afección do parque, estas refírense a 
achados de escasa entidade que non constitúen xacemen-
tos arqueolóxicos ou a estruturas relacionadas co uso tradi-
cional de camiños, que dada a súa distancia ao trazado son 
fáciles de protexer cun adecuado plan de medidas correc-

Vista parcial do emprazamento do parque eólico ampliación Montouto 2000
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toras. O único xacemento de natureza visible identificado 
ata o momento é o GA36001016 (xacemento medieval de 
San Felipe), en cuxo perímetro de protección se proxec-
tan dúas instalacións. Dado que a localización de ambos os 
elementos está en diferentes unidades fisiográficas, non se 
prevén accións relacionadas coas obras do parque sobre o 
xacemento. Malia o exposto, non se pode descartar a locali-
zación de restos arqueolóxicos dentro da poligonal do par-
que. A configuración orográfica xeral da zona, a existencia 

de diversas referencias arqueolóxicas na banda de afección, 
incidencia e mostraxe do parque, e o feito de que nalgúns 
sectores se conserve parte do subsolo, xustificarían este 
extremo. É por iso polo que se recomenda establecer unha 
serie de medidas correctoras que aseguren a execución 
do proxecto con total garantía para o patrimonio cultural. 
Todas esas medidas especifícanse dentro do Plan global de 
medidas correctoras que inclúe, entre outros, o control e o 
seguimento arqueolóxico das obras.
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Vista xeral das rodeiras localizadas no ámbito de afección do parque
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 CD 102A 2009/351-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NO 
CASTRO DO COTAREL/OS CASTROS GA36055019 

(TUI, PONTEVEDRA)
Miguel A. Vidal Lojo

Preséntanse os resultados preliminares dos traballos 
arqueolóxicos realizados nunha área próxima ao castro do 
Cotarel, na parroquia de Randufe, concello de Tui. Estes 
traballos desenvolvéronse como unha medida preventiva de 
cara a valorar mediante sondaxes valorativas o potencial ar-
queolóxico dunha zona próxima ao xacemento no ámbito de 
desenvolvemento do proxecto de construción da nova rede 
viaria de alta capacidade Tui-A Guarda. Treito I.

O castro do Cotarel aparece conformado por unha croa 
ovalada, localizada no punto máis alto dunha formación to-
pográfica de orixe aluvial, que se amplía cara ao arco SW 
con dous antecastros e o primeiro deles, máis próximo á 
croa, prolóngase cara ao E. O terraplén defensivo da croa 
conserva unha grande altura, salvo no E onde parece enchi-
do, e tapa quizais un teórico foso, para acceder ao cemiterio 
parroquial, que se localiza no medio da croa e que desvir-
tuou de forma evidente a zona central do asentamento. O 
perímetro leste e norte desta parapeto está recortado por 
labores agrícolas e mantense en bo estado polos outros 
dous cuadrantes, onde descende cara ao primeiro antecas-
tro. Actualmente, o xacemento está completamente cuber-
to por arboredo de repoboación (maioritariamente piñeiro 
e, en menor medida, eucalipto) e as terras adxacentes están 
situadas a cotas inferiores dedicadas a cultivo nun amplo 
sistema de terrazas, máis evidentes no espazo E e S.

Nunha primeira mirada, obsérvase un xacemento alte-
rado, en primeiro lugar o propio cemiterio e a rede viaria 
de acceso construído no último terzo do século XX sobre a 
croa. Son visibles tamén as transformacións no seu espazo 
E e SE; por un lado, ao norte do actual paso elevado sobre 
a A-55 cun amplo recheo que modificou a topografía do 
castro; por outra parte, ao sur do actual paso elevado, a al-
teración provocada polo noiro da actual a-55, así como pola 
presenza dun camiño de terra. A isto engádense varias alte-
racións importantes en parcelas privadas anexas ao castro.

Dende un punto de vista historiográfico, as primeiras 
noticias do castro veñen da man de D. José María Álvarez 
Blázquez, a través dun artigo publicado na revista TUDE en 
1935 (números 2 e 3, pp-6-7). Con posterioridade, xa en 
1973, D. Jesús Gómez Sobrino, arquiveiro na catedral de 

Tui, volve realizar varias catas, detectando lenzos de muros, 
cabanas circulares e algunhas pezas líticas.

A actuación de sondaxes e a súa posterior ampliación 
permitiu a investigación dunha ampla área espacial dividida 
de forma convencional en 2 sectores de aproximadamente 
22 m de lonxitude por 8 m de anchura para o sector 1 e 75 
m de lonxitude por 15 m de anchura para o sector 2. Dende 
un punto da estratigrafía natural do sitio, hai que destacar a 
gran potencia sedimentaria existente, ata chegar aos niveis 
minerais (entre 3 e 4 metros, nalgún caso).

A primeira valoración sintética dos resultados aproxí-
manos a unha área con estruturas de moi complexa inter-
pretación, todas elas escavadas en substrato arxiloso e que 
configuran un espazo ocupado por diferentes grupos hu-
manos cuxa pegada máis profunda e visible aparece vincula-
da a unha etapa tardorromana da nosa historia (século V d. 
C.), coa presenza dun conxunto ergolóxico non demasiado 
elevado con relación á superficie intervida (700 rexistros), 
cun alto índice de fragmentación e que representa en ter-
mos cuantitativos a última fase de ocupación do lugar con 
presenza maioritaria de materiais cerámicos, vidros, líticos, 
escoura e algún metal residual.

Documéntanse diferentes momentos con amplísimas 
diacronías. En primeiro lugar, unha industria lítica en 
cuarcita, episódica, aínda que con produtos finais, que nos 
retrotraen a momentos paleolíticos e que ten que ver con 
dinámicas aluviais da zona en relación coa próxima canle 
actual do río Miño. Esta industria documéntase formando 
parte dos diferentes paleocanais naturais localizados nos 
dous sectores intervidos.

Un segundo lapso cultural detéctase no extremo sur 
do sector 2. A evidencia formal reflíctese nunha grande 
estrutura de combustión ovalada de case 9 m de lonxitu-
de por 2,75 de anchura, con abundantes cinzas e carbóns. 
No límite N da estrutura, localízase unha estrutura pétrea. 
Esta pequena estrutura de granito de gran groso, organí-
zase con 3 laxes, dúas pseudoverticais e unha lousa plana 
a xeito de base. A lousa máis grande (cabeceira) presenta 
unha perforación cóncava de pequeno tamaño na súa base, 
o que parece un mecanismo para a admisión de aire forza-

257



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

do (tipo tobeira). No contexto destas estruturas, localíza-
se un pequeno conxunto de material cerámico de fábrica 
manual, así como industria lítica brasonada (durminte de 
muíño navicular, alisadores, man de muíño etc.), polo que 
se podería vincular a sociedades anteriores á época romana, 
quizais forma aínda hipotética e á espera de resultados das 
analíticas, vinculado ao próximo castro. Esta aproximación 
cronolóxica relativa establécese en función do material re-
cuperado, aínda que a ausencia de materiais conspicuos que 
operen a xeito de fósil guía fan complexa, polo momento, a 
súa filiación.

A un terceiro episodio pódense adscribir dous silos cir-
culares de 1,5 m de diámetro, de sección globular, así como 
unha estrutura de combustión cuxa filiación cronocultural é 
aínda imprecisa, aínda que dende un punto de vista estrati-
gráfico son anteriores ás estruturas máis prolíficas na zona e 
que conformarían o cuarto momento e o máis intenso. Este 
episodio retrátase cunha serie de foxas de diferentes morfo-
loxías, aínda que de similares dimensións (cunha tendencia 
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Plano da planta das estruturas detectadas no sector 2. 
Aliñacións de foxas (cor vermella), 
estruturas de combustión (cor laranxa) 
e silos (sombreado gris)

Vista xeral das aliñacións de foxas unha vez 
escavado o seu xacemento
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xeneralizada cara ao rectangular-cuadrangular) que confi-
guran un espazo de formación lineal de 5 aliñacións para 
un total de 41 foxas (que van máis alá da superficie expro-
piada para a construción da obra civil), de clara concepción 
premeditada. Ademais, documéntanse 13 pegadas de poste 
localizados puntualmente e outras 13 foxas diseminadas de 
morfoloxías máis heteroxéneas.

Todas as estruturas contextualízanse con materiais que 
permiten vinculalas a un contexto cultural tardorromano, 
cara ao século V a. C. (tégula, producións locais de pastas 
grises, ánfora, cerámicas de importación, vidro con perfís 
en “cabeza de misto” etc.). A explicación destas estruturas 
en negativo aínda é incógnita, malia que hai que vinculalas 
a procesos produtivos de tipo artesanal/protoindustrial, o 
seu recheo moi homoxéneo, con algunha excepción pun-
tual (onde se localizan pezas fundamentalmente cerámi-
cas), non achega datos estratigráficos tanto do proceso de 
colmatación como da súa funcionalidade. Ademais, no caso 
das gabias, tendo en conta certos graos diacrónicos (estru-
turas que cortan a outras), aínda fai máis complexa a súa 
definición.

A este mesmo momento cultural pódense asociar ou-
tras estruturas localizadas no sector 1 cuxos materiais re-
cuperados están en sintonía cos anteriores. Trátase de 28 
gabias escavadas en substrato en disposición paralela e per-
pendicular que se intersectan en dirección N-S e E. Ade-
mais, documéntanse 12 foxas e 8 pegadas de poste.

Nun momento posterior, aínda que dentro dunha dia-
cronía moi curta vinculada ao mundo tardorromano, docu-
méntanse, no sector 2, tres gabias con orientación NNW-
SSE e dúas gabias con orientación W-E. Cunha excepción, 
todas elas están a seccionar en maior ou menor medida al-
gunha das foxas aliñadas descritas anteriormente.

A partir de aquí, establécense toda unha serie de niveis 
sedimentolóxicos de espesores xenerosos vinculados a pro-
cesos de explotación agraria de tipo tradicional dos terreos 
con achegas de sedimento, xerando bancais para cultivo.

O estudo pormenorizado do conxunto ergolóxico e os 
resultados das analíticas correspondentes aínda en proce-
so permitirán afinar a secuencia descrita e valorar de forma 
máis fiable a interpretación dalgunhas das estruturas e os 
diferentes momentos de ocupación deste espazo.
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Vista xeral a nivel de xacemento e de cortes das 
estruturas documentadas no sector 1
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 CD 102A 2009/399-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO DA PORTELIÑA (AVIÓN-A LAMA)
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

Derivada do proxecto de construción do parque eólico 
da Porteliña, entre os concellos de Avión e A Lama, e do seu 
estudo de impacto ambiental, levouse a cabo unha prospec-
ción arqueolóxica intensiva de toda a área afectada, dentro 
do marco dunha avaliación de impacto arqueolóxico. Os tra-
ballos arqueolóxicos tiveron como obxectivo a localización 
e a delimitación de xacementos e elementos patrimoniais 
situados dentro da área de construción do parque. Unha vez 
definidos estes, avaliáronse as afeccións derivadas das posi-
cións dos diferentes elementos que o conforman, propondo 
unhas primeiras medidas cautelares e correctoras.

O parque eólico prevía a instalación de 16 aeroxerado-
res, de entre 1,8 e 3 MW de potencia, unha altura de entre 
95 m e 105 m, respectivamente, e un diámetro de rotor de 
90 m. Ademais destes, os axentes indirectos causantes de 
afección son a subestación, a liña de evacuación soterrada 
e o trazado da nova rede viaria, así como a adaptación da 
existente.

Dentro desta poligonal, cubrindo unha área dunhas 
500 ha, os aeroxeradores prevíanse aliñados en sentido de 
S a N ao longo dunha dorsal montañosa que supera en todos 
os seu puntos os 900 m de altitude, correspondente ás abas 

N da serra do Suído, entre os coutos da Puza (1027 m) e 
do Tendal (937 m). Constitúe esta dorsal unha divisoria de 
augas de primeira orde entre os vales do Lérez e do Miño, a 
través do Avia e dos seus afluentes. Separa de igual xeito as 
comarcas de Montes e do Ribeiro e, como consecuencia, as 
provincias de Pontevedra e Ourense.

De acordo co estudo documental previo, enfrontabá-
monos a unha zona cuxas condicións xeográficas nos facían 
pensar na presenza de mámoas e gravados rupestres, tanto 
de orixe prehistórica coma medieval. De feito, algunhas xa 
se recollen no Inventario de Bens Arqueolóxicos da Xun-
ta de Galicia e no PXOM dos concellos da Lama e Avión. 
Neste último tamén se recollen restos das explotacións es-
tanníferas citadas na bibliografía. Da serra do Suído é de 
destacar tamén a riqueza etnográfica que atesoura, entre a 
que debemos citar os chozos, mostra da máis antiga tradi-
ción construtiva da zona, en relación coa intensa actividade 
gandeira da zona.

Dos xacementos rexistrados tan só se vían afectadas 
dúas mámoas, cuxa área de protección se vía invadida pola 
instalación de cadanseu aeroxerador, ademais de por unha 
rede viaria nunha delas. O impacto cualificouse como mo-

Panorámica da zona S do parque
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derado, xa que non implicaba unha incidencia física sobre 
os xacementos, ademais do consecuente impacto visual. 
Como primeira medida correctora, propúxose o despraza-
mento dos aeroxeradores e da rede viaria. De non ser posi-
ble, sería preciso un control de obra da área afectada. 

Outros elementos presentes na área afectada pola cons-
trución do parque son as chamadas “sesteiras”, clasificadas 
como elementos etnográficos relacionados coa actividade 
gandeira tradicional na zona. As cautelas en relación con 
estes elementos foron dirixidas ao respecto destes espazos 
canda o tránsito de maquinaria, ao non verse afectados dou-
tro xeito.

Foi rexistrada e inventariada unha nova mámoa na Pon-
te do Pau, duns 25 m de diámetro e 3 m de altura máxima. A 
violación central deixou ao descuberto a cámara interior, de 
1,90 m de altura, 2,5 m de anchura e 3 m de longo, orienta-
da no eixe W-E. Vense catro ortostatos graníticos, ensam-
blados entre 1,40 m e 1,70 m de alto e entre 0,80 e 1 m de 
ancho. No exterior, obsérvanse restos da coiraza, composta 
por cachotes graníticos de entre 20 cm e 30 cm. Non se ato-
pou resto material ningún nin topónimos que nos fixesen 
sospeitar da presenza doutros xacementos arqueolóxicos, 
fóra dos xa detectados.

 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO DA PORTELIÑA 
(AVIÓN-A LAMA)

CD 102A 2009/399-0  

Mámoa da Ponte do Pau

NOME ADS. CULTURAL CLAVE PAT. CÓD. ID. AFECCIÓN

Mámoa dos Curros Túmulos megalíticos

GA36025022 
GA32004021
GA32004020
GA36025002

PORxac001
PORxac002
PORxac003
PORxac004

NON
NON
NON
NON

Pontillón do Regueiro das Portas Moas Elemento etnográfico ---- POReet005 NON

Mámoa da Moradiña Túmulo megalítico GA36025021 PORxac006 FÍSICA

Mámoa do Campo de Ramil Túmulo megalítico GA32004019 PORxac007 NON

Cruz do Lino Elemento etnográfico ---- POReet008 NON

Mámoa da Ponte do Pau Túmulo megalítico NOVA PORxac009 CONTORNO

Sesteiras Elemento etnográfico ---- POReet010 NON
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 CD 102A 2009/400-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO DO OUTEIRO DO HOME  
(AVIÓN-BEARIZ-FORCAREI)
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

Derivada do proxecto de construción do parque eólico 
do Outeiro do Home, entre os concellos de Avión, Beariz 
e Forcarei, e do seu estudo de impacto ambiental, levouse 
a cabo unha prospección arqueolóxica intensiva de toda a 
área afectada, dentro do marco dunha avaliación de impac-
to arqueolóxico. Os traballos arqueolóxicos tiveron como 
obxectivo a localización e a delimitación de xacementos e 
elementos patrimoniais situados dentro da área de cons-
trución do parque. Unha vez definidos estes, avaliáronse as 
afeccións derivadas das posicións dos diferentes elementos 
que o conforman, propondo unhas primeiras medidas cau-
telares e correctoras.

O parque eólico prevía a instalación de 18 aeroxerado-
res, de entre 1,8 e 3 MW de potencia, unha altura de entre 
95 m e 105 m, respectivamente, e un diámetro de rotor de 
90 m. Ademais destes, os axentes indirectos causantes de 
afección son a subestación, a liña de evacuación soterrada 
e o trazado da nova rede viaria, así como a adaptación da 
existente.

Os aeroxeradores proxectáronse cunha distribución 
aliñada ao longo de catro dorsais montañosas, dentro dunha 
poligonal dunhas 1.200 ha, polas abas meridionais da Se-
rra do Cando, subindo polos cumios da Raposeira (840 m), 

Lomba do Barbeito (850 m), o Picón (834 m), Outeiro das 
Eguas (914 m), Coto da Vella (875 m), Outeiro do Lobo 
(820 m), o Petón (880 m), a Costoia (948 m) e Outeiro 
do Home (840 m), que lle dá nome ao parque. Constitúe 
esta dorsal unha divisoria de augas de primeira orde entre as 
cuncas do Lérez, a través dos regatos de Alfonsín, Fixó e da 
Laxa, que verten cara ao N e cara ao E, e a do Miño, a través 
das nacentes do río Avia e dos regatos de Cabo da Veiga e 
de Doade. Os cumios situados máis ao N marcan tamén a 
separación entre os concellos de Forcarei de Beariz e, polo 
tanto, entre as comarcas do Ribeiro e Carballiño coa Terra 
de Montes e entre as provincias de Pontevedra e Ourense.

O concello de Beariz, como núcleo central no que se 
pretende instalar o parque, é coñecido pola súa riqueza me-
galítica. De feito, a bibliografía arqueolóxica da zona versa 
case en exclusiva sobre este tema. A natureza montañosa do 
termo municipal e as altas altitudes, sobre todo na súa parte 
oriental, que é onde se pretende instalar o parque, é pou-
co propicia para os asentamentos da Idade do Bronce e do 
Ferro. Os castros recollidos no PXOM (Garfián, Muradás e 
Magros) sitúanse, de feito, na parte máis oriental. As fichas 
de Inventario de Bens Arqueolóxicos da Xunta de Galicia 
recollen, ademais de numerosas mámoas e gravados tipo 
cazoletas (posiblemente moitas de orixe medieval), unha 

neveira de adscrición medieval ou moderna, relacionable 
con toda seguridade con outra moitas que polas serras de 
Forcarei posuía o mosteiro de Aciveiro.

A riqueza mineira destas serras de Beariz, xunto coas 
de Avión, é tamén recoñecida e recollida na bibliografía. 
De feito, filóns de estaño foron explotados dende media-

M1 do Chau da Veiga (Baíste, Avión)
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dos do século XIX, chegando a instalarse unha pequena 
fábrica de fundición para a exportación. Hai quen asegura 
que, incluso dende épocas prerromanas, indicando a loca-
lización de restos de material de fundición nos castros in-
dicados. Parece que a riqueza aurífera tamén é importante. 
Na Xirazga coñécense filóns de casiterita con ouro, obxecto 
dunha explotación de tipo tradicional.

Cómpre adiantar que en ningún dos xacementos loca-
lizados se detectou un impacto cualificado como crítico. O 
impacto máis grave detectouse na necrópole megalítica do 
Campo da Mámoa, onde a mámoa situada máis ao S se vía 
afectada fisicamente polo trazado dunha vía de comunica-
ción entre aeroxeradores. O resto das afeccións detectadas 

afectaban os contornos duns gravados rupestres, dunhas 
neveiras e as minas estanníferas da Picoña. A incidencia so-
bre estas minas habería que valorala de xeito especial, debi-
do á modernidade do xacemento, relacionado coa activida-
de mineira iniciada nos anos 30 do século XX e recollida no 
PXOM e na bibliografía. Noutros bens rexistrados non se 
aprecia afección ningunha. Inda así, foron recollidas varias 
mámoas situadas nos camiños de acceso á zona S do parque, 
como prevención ante o tránsito de maquinaria na fase de 
obra. Tampouco se atopou resto material ningún nin topó-
nimos que nos fixesen sospeitar da presenza de novos xace-
mentos arqueolóxicos, fóra dos xa rexistrados.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO DO OUTEIRO DO HOME 
(AVIÓN-BEARIZ-FORCAREI)

CD 102A 2009/400-0  

Panorámica do sector NW do parque 

Gravados nos Outeiros da Cabeza 
(A Xirazga, Beariz)
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NOME ADS. CULTURAL CLAVE PAT. CÓD. ID. AFECCIÓN

M1 de Chau da Veiga Túmulo megalítico GA32004016 OHMxac001 NON

M2 de Chau da Veiga Túmulo megalítico GA32004017 OHMxac002 NON

M3 de Chau da Veiga Túmulo megalítico GA32004018 OHMxac003 NON

Minas da Picoña Explotacións mineiras NOVA OHMxac004 CONTORNO

M1 de Outeiros da Cabeza Túmulo megalítico GA36025004 OHMxac005 NON

Petróglifo de Outeiros da Cabeza Gravado ao aire libre GA32011027 OHMxac006 NON

Cima de Carballo Túmulos indeterminados 3 NOVAS OHMxac007 NON

Mámoa da Laxa da Castaña Túmulo megalítico GA32011019 OHMxac008 NON

Carreiros da Toxeira Estrutura viaria ---- OHMeet009 NON

O Casteliño
Gravado ao aire libre /  
Túmulo megalítico / Neveira

GA32011044
GA32011026 
GA32011TOP02
3 NOVAS

OHMxac010 CONTORNO

Gravados do Petón Gravados ao aire libre NOVA OHMxac011 CONTORNO

Neveira do Petón Neveira GA36018058 OHMxac012 CONTORNO

Campo da Mámoa Túmulos megalíticos

GA36018057
GA36018089
GA36018090
CORRECCIÓNS

OHMxac013 FÍSICA

Mámoa da Portela de Alvite Túmulo megalítico GA32011017 OHMxac014 NON

Mámoa do Valiño Túmulo megalítico GA36018103 OHMxac015 NON

Necrópole de Santo Domingo Túmulos megalíticos
GA32018005
GA32018006
GA32018REF01

OHMxac016 NON

Mámoas dos Curros Túmulos megalíticos

GA36025002
GA32004020
GA32004021
GA36025022

OHMxac017 NON

O Pión
Túmulo megalítico /  
Gravados ao aire libre

GA32011028
GA32011029-041

OHMxac018 NON

Mámoas de Rubillón Túmulos megalíticos
GA32004043
GA32004044

OHMxac019 NON

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO DO OUTEIRO DO HOME 
(AVIÓN-BEARIZ-FORCAREI)

  CD 102A 2009/400-0
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 CD 102A 2009/414-0 

ESTUDO DE IMPACTO PATRIMONIAL PARA O 
PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO AO PORTO 

EXTERIOR DA CORUÑA. ARTEIXO - A CORUÑA
David Santos Hernández

CARACTERIZACIÓN

Debemos sinalar que este non é o primeiro traballo 
de carácter arqueolóxico que se leva a cabo en relación co 
acceso ao porto exterior. En abril de 2006, foi presentado 
ante a Dirección Xeral de Patrimonio un proxecto asinado 
polo arqueólogo Francisco Javier Chao Álvarez, titulado 
Estudo de impacto sobre o patrimonio cultural do acceso 

terrestre ao porto exterior da Coruña (Arteixo, A Coruña)1. 
Nel establecíase a realización dun estudo xeral de impacto 
patrimonial sobre as distintas áreas de actuación previstas 
(definidas en cinco alternativas, unha delas dobre), coa 
pretensión de avaliar a súa riqueza cultural e o impacto que 

1 Unha copia da memoria técnica correspondente a esta 
intervención foinos proporcionada polo arqueólogo director, sen-
do os datos e a información nela recollidos un dos piares funda-
mentais do noso traballo.

Petróglifo do Monte da Canle
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poderían causar as infraestruturas sobre ese rexistro patri-
monial. Esta información debía servir de axuda á hora de 
decidir o seu trazado definitivo e permitiría concibilas cun 
deseño respectuoso co patrimonio cultural existente.

Posteriormente, a entidade promotora opta entre as 
diferentes opcións manexadas pola alternativa 1 para o 
acceso ao porto exterior da Coruña, feito polo que nos foi 
solicitado un novo proxecto de prospección superficial in-
tensiva que abarcase a área afectada pola alternativa elixida, 
co fin de avaliar calquera posible impacto ou afección deri-
vada do proxecto construtivo do acceso ao porto exterior 
da Coruña2. 

2 Este traballo arqueolóxico enmárcase dentro do obriga-
do estudo de impacto ambiental establecido por lei para este tipo 
de infraestruturas. Ao amparo desta normativa, o traballo debe 
atender a todos os elementos de interese cultural, “... os bens mo-
bles, inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, 
arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, 
científico e técnico” (artigo 1.3. da citada lei).

RESULTADOS ACADADOS

Non rexistramos materiais arqueolóxicos nin xace-
mentos inéditos. En canto aos xa coñecidos, limitámonos 
a comprobar o seu estado e a situalos detalladamente e con 
exactitude dentro da cartografía manexada.

Os novos bens documentados a raíz deste estudo son 
todos eles de tipo etnográfico. Dentro da área de estudo, 
hai un elenco moito maior do manexado neste documento, 
pero limitámonos a facer referencia aos que se atopan afec-
tados polo trazado do acceso previsto.

CATÁLOGO DE BENS DOCUMENTADOS

Na seguinte táboa, presentamos un esquema xeral do 
impacto para cada un dos bens documentados.

  CD 102A 2009/414-0

ESTUDO DE IMPACTO PATRIMONIAL PARA O PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO AO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA. 
ARTEIXO - A CORUÑA

Hórreos 1 e 2 do Moucho

266



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

ELEMENTO TIPO DE CLAVE PAT.

 D ACH15005001  
PETRÓGLIFO DO MONTE DA CANLE

CRÍTICO 0
RECOLLER A PEDRA E 
TRASLADALA AO MUSEO

GA15005003 
CASTRO DE COCIÑADOIRO

DESTRUÍDO

GA15005004 
CASTRO DE SUEVOS

NON AFECTA 1.100 -

GA15005005 
CASTRO DE RAÑOBRE

NON AFECTA 560 -

CASTRO DE NOSTIÁN NON AFECTA 357 -

HÓRREO EN FUROCA NON AFECTA 85 -

HÓRREO 1 EN BORROA NON AFECTA 124 -

HÓRREO 2 EN BORROA NON AFECTA 127 -

HÓRREO 3 EN BORROA NON AFECTA 100 -

 D HÓRREO 1 NO MOUCHO COMPATIBLE 7
CONTROL E SEGUIMENTO 
DE OBRA

 D HÓRREO 2 NO MOUCHO COMPATIBLE 24
CONTROL E SEGUIMENTO 
DE OBRA

 D HÓRREO 3 NO MOUCHO COMPATIBLE 21
CONTROL E SEGUIMENTO 
DE OBRA

 VALORACIÓN XERAL 

Hai unha afección directa transcendental sobre o pe-
tróglifo do monte da Canle (ACH15005001). A cons-
trución da infraestrutura causaría a desaparición do ele-
mento de non tomar as medidas correctoras adecuadas. 
Porén, a solución é extremadamente sinxela posto que bas-
ta con recoller a pedra soporte do petróglifo (un pequeno 
bloque exento que forma parte dunha parede divisoria de 
propiedades) e depositala nun museo.

Baixo unha perspectiva global, non hai outras afeccións 
importantes sobre a maior parte dos bens documentados, 
nalgúns casos por atoparse afastados do trazado e noutros 
por tratarse de elementos situados dentro de núcleos urba-
nizados que lles ofrecen protección. Neste sentido, quizais 
as afeccións se ocasionan máis sobre os conxuntos e non 
sobre os bens individuais; é dicir, os posibles efectos ne-
gativos sobre o patrimonio cultural que realmente poden 
ter certa importancia son unicamente estéticos ou visuais 
e dende esta perspectiva a súa interacción sobre os núcleos 
rurais é maior que sobre os hórreos.

ESTUDO DE IMPACTO PATRIMONIAL PARA O PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO AO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA. 
ARTEIXO - A CORUÑA

CD 102A 2009/414-0  
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CORRECCIÓN XERAL DO IMPACTO

Unha das medidas necesarias durante a construción da 
vía será a realización dun control e seguimento das obras, 
co fin de evitar afeccións sobre posibles elementos patrimo-
niais non documentados nos traballos ata daquela realiza-
dos. Esta medida resulta especialmente importante en tres 
zonas tipo:

 » Zonas de vexetación, onde o detalle da revisión visual 
do terreo foi limitado.

 » Accesos de nova creación que requiran algún tipo de 
remoción sobre o terreo, zonas de acumulación ou 
depósito de material, áreas de desprazamento ou de 
ocupación por mor das obras. En xeral, todas aquelas 
áreas susceptibles de ser utilizadas e que non aparecen 
representadas na cartografía.

 » Áreas próximas a elementos de interese documentados, 
especialmente no caso dos xacementos arqueolóxicos.

Este control e seguimento permitirá non só evitar posi-
bles afeccións, senón valorar a idoneidade das medidas co-
rrectoras específicas para cada ben afectado e, en caso ne-
cesario, formular outras novas ou modificar as inicialmente 
establecidas.

Outra medida necesaria é a inclusión dos bens e as súas 
áreas de respecto na cartografía empregada durante a obra, 
co fin de que os seus responsables coñezan a súa existencia 
e localización e poidan evitar afeccións.

Por último, no caso do petróglifo do monte da Canle 
(ACH15005001), que se verá directamente afectado po-
las obras construtivas, será necesario proceder ao seu tras-
lado ao museo ou institución designada para tal efecto na 
resolución administrativa coa que se ditaminen as medidas 
oportunas.

  CD 102A 2009/414-0

ESTUDO DE IMPACTO PATRIMONIAL PARA O PROXECTO CONSTRUTIVO DO ACCESO AO PORTO EXTERIOR DA CORUÑA. 
ARTEIXO - A CORUÑA

268



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

 CD 102A 2009/427-0 

ACTUACIÓNS ARQUEOLÓXICAS VINCULADAS AO 
PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DO CORREDOR 

SARRIA-MONFORTE (BÓVEDA, LUGO).  
TRAMO III: A ÁSPERA - MONFORTE

Juan A. Cano Pan (Arqueoloxía do Noroeste, SLU)

CAUSAS DA INTERVENCIÓN

O 20 de outubro de 2008, a Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural, no preceptivo informe relacionado co 
proxecto de construción do corredor Sarria-Monforte 
(Lugo), tramo III, A Áspera-Monforte, indica a necesidade 
de realizar sondaxes arqueolóxicas no espazo compren-
dido entre o PK 19 +100 e o PK 19 +400 pola presenza 
do túmulo da Áspera (GA27008016), situado a menos de 
200 m da zona de obras. Tras a presentación do proxecto 
e a obtención do correspondente permiso, realizáronse as 
sondaxes e localizouse un novo túmulo non catalogado. 
Tras poñer en coñecemento da Administración a existencia 
do novo elemento, redactouse un proxecto de escavación 
arqueolóxica do túmulo, ante a imposibilidade de efectuar 
variacións no trazado do proxecto construtivo. Neste docu-
mento, propoñíase a escavación integral do elemento e do 
seu contorno inmediato.

O 1 de setembro de 2009, a DXPC emitiu resolución 
favorable e iniciouse a escavación o día 13 de outubro de 

2009. Posteriormente, redactouse un informe puntual para 
poñer en coñecemento da Administración competente a 
aparición dunha nova estrutura tumular, moi próxima á an-
terior, e que pasará desapercibida ata o momento, debido a 
que sobre esta se acumularan os restos da talla do arboredo 
existente nesa zona, ao que se unía a propia vexetación de 
matogueira que era bastante espesa. A súa localización pro-
duciuse como consecuencia da limpeza do ámbito do xace-
mento, que se realizaba progresivamente durante a escava-
ción do túmulo, para utilizar a devandita superficie como 
punto de xacemento do sedimento retirado no proceso de 
escavación.

Ante a imposibilidade de modificar o trazado, a única 
medida correctora posible era a escavación do novo ele-
mento e o seu ámbito inmediato, para o cal se redactou un 
novo proxecto de intervención arqueolóxica. O devandi-
to proxecto foi aprobado pola DXPC o 23 de febreiro de 
2010. As actuacións arqueolóxicas finalizaron o 4 de xuño 
de 2010.

Túmulo I. Masa tumular, 
tras retirar a coiraza. Ao pé, 
estrutura de combustión
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METODOLOXÍA

A intervención articulouse en dúas fases: na primeira 
delas, escavouse o primeiro túmulo localizado e o seu con-
texto máis inmediato e, na segunda actuación, escavouse 
o segundo túmulo, así como o espazo intratumular. Final-
mente, e seguindo as prescricións da DXPC, ampliouse a 
área intervida para garantir o exame exhaustivo da zona de 
cautelada.

A escavación levouse a cabo seguindo os presupostos 
sinalados no proxecto de intervención. Os dous túmulos e 
o seu ámbito inmediato escaváronse seguindo o criterio da 
sincronía dos sedimentos e os seus materiais asociados, ex-
humando os niveis sedimentolóxicos ou arqueolóxicos de 
forma extensiva, deixando unicamente unha testemuña de 
0,9 metros de anchura que partía dende o centro de cada 
un dos túmulos de forma radial en dirección norte, e unha 
testemuña en forma de “T” na zona intratumular, para fa-
cilitar a retirada dos sedimentos. Cada nivel ou unidade 
estratigráfica (UE) recibiu un tratamento individualizado, 
articulando o rexistro arqueolóxico mediante a utilización 
de coordenadas cartesianas.

Dado que os dous túmulos, o seu contorno inmediato e 
o espazo intratumular se escavaron e documentaron global-
mente, optouse por implantar un estaquillado xenérico ba-
seado nunha cuadrícula de referencia, retícula primaria de 
10 x 10 m. Os vértices das unidades de rexistro sinaláronse 
fisicamente mediante estacas de madeira. Finalmente, esca-
váronse de forma manual 2.907,35 m2 entre as dúas inter-
vencións arqueolóxicas realizadas. Ademais, retiráronse as 
capas sedimentarias no resto da área cautelada (P.P. K. K. 
19 +000 e 19 +400), co emprego de medios mecánicos. 
Finalmente, realizáronse 6 gabias mecánicas na área máis 
próxima á superficie intervida, sen localizarse vestixios de 
carácter arqueolóxico.

RESULTADOS

As intervencións permitiron documentar o proceso 
construtivo de dous túmulos morfolóxica e tipoloxicamente 
diferentes, analizando o espazo inmediato e a zona situada 
entre estes. O primeiro dos túmulos (túmulo I) presentaba 
un diámetro aproximado de 17 m, alcanzando unha altura 
de 1,20 m. O segundo (túmulo II), situado ao norte do an-
terior, tiña unhas dimensións sensiblemente inferiores. O 
seu diámetro non chegaba a 13 m, mentres que a súa altura 
non superaba os 0,50 cm. O túmulo I posuía unha coiraza 
pétrea sobre a masa tumular e a súa estrutura estaba seria-
mente danada polos labores agrícolas efectuados en tempos 
recentes. No túmulo 2, moito mellor conservado, docu-
mentáronse dous niveis de anel perimetral superpostos.  
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Túmulo I. Enxoval recuperado na foxa central.

Túmulo II. Enxoval recuperado na foxa central.
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O primeiro deles erixiuse a xeito de cimentación do cúmulo 
térreo, soportando o pulo da masa tumular, e cun ancho os-
cilante entre 1,30 m e 1,40 m. O segundo anel, exhumado 
tras retirar o nivel superficial cun sedimento negro con alto 
contido orgánico, contaba con 2 m de anchura. Rodeaba 
dun modo homoxéneo a masa tumular, salvo na parte sues-
te, onde se abría cara ao exterior realzando unha zona de 
marcado carácter simbólico. A pesar das diferenzas morfo-
lóxicas existentes entre as dúas estruturas tumulares, ambas 
as dúas orixináronse seguindo un proceso construtivo simi-
lar. No caso do túmulo I, antes de levar a cabo o proceso de 
tumulación realizouse un acondicionamento da superficie 
sobre a cal se asentaría a estrutura. Posteriormente, erixiu-
se o cúmulo térreo. Para iso, empregouse o sedimento dis-
poñible no ámbito inmediato, pero realizando un proceso 
selectivo, no cal se separaron da matriz as pedras asociadas 
a ese nivel. As pedras individualizadas e seleccionadas fo-
ron empregadas, a posteriori, para configurar unha coiraza 
pétrea. Esta coiraza cubría o túmulo térreo parcialmente, 
dado que as pedras se dispoñen de forma peristáltica arre-
dor da parte central do túmulo. No plano adxunto, obsérva-
se unha maior concentración de pedras no sector leste da 
coiraza, con respecto ao oeste. Isto débese a que a parcela 
se arou de forma intensiva en tempos recentes, desprazan-
do os compoñentes do sector oeste da coiraza cara ao leste 
(por iso, o sector oeste parece comparativamente moito 
máis baleiro). Ademais, documentáronse unha serie de pe-
dras de maior tamaño que delimitaban o espazo ocupado 
polo túmulo da superficie exterior. No caso do túmulo II, 
no comezo do proceso construtivo erixiuse o cúmulo térreo 
co sedimento dispoñible no ámbito inmediato, removendo 
as pedras asociadas a ese nivel, que serían empregadas para 
a configuración dos dous aneis pétreos documentados. Ini-
cialmente, para soster o cúmulo térreo fóronse colocando 
pedras de gran tamaño a xeito de elemento de delimitación 
e contención, sostendo a presión da masa tumular. Poste-
riormente, e posiblemente cos clastos separados dos finos, 
pero tras unha selección previa, configurouse un anel peri-
metral rodeando o cúmulo térreo.

Malia que os dous túmulos presentaban indicios evi-
dentes de ser saqueados en datas pretéritas, ambos os dous 
presentaban unha foxa central, na cal puideron recuperarse 
restos do enxoval funerario. O cono de alteración central 
do túmulo II tiña unhas dimensións de 2,71 m no eixe E-W 
e 2,63 m no eixe N-S. Tras retirar os sedimentos alterados 
correspondentes, non se rexistrou ningún tipo de estrutura 
pétrea. Localizáronse os restos dunha foxa central escava-
da no substrato natural, na cal se exhumaron dous macha-
dos. A devandita foxa contaba cunhas dimensións de 1,89 
m no seu eixe E-W, 1,73 m no seu eixe N-S e 0,30 m de 
profundidade. Na parte central do túmulo I, documentou-

Foto cenital. Poden verse claramente os efectos dos 
labores agrícolas

Foto cenital do túmulo II tras retirar o manto vexetal 
e a terra húmica
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se unha foxa de morfoloxía circular, de 2 m de diámetro e 
0,35 cm de profundidade, no ámbito do cal se dispoñía o 
enxoval funerario, que constaba de 3 puntas de frecha, 2 
láminas retocadas e 3 recipientes cerámicos incompletos e 
moi fragmentados.

No ámbito inmediato dos elementos, documentáronse 
diversas estruturas que deben poñerse en relación coa súa 
construción, ou quizais con etapas anteriores ou posterio-
res, sempre dentro dun concepto de sincronía longa e cerca 
de estruturas cun marcado carácter simbólico. Os restos 
arqueolóxicos agrupábanse principalmente na parte sur e 
oeste do túmulo II e na parte sur e leste do túmulo I. Trá-
tase principalmente de estruturas de combustión e gabias 
de diversos tamaños que actuarían como delimitacións es-
paciais. Ao norte do túmulo 2 e no espazo situado entre os 
dous túmulos non se exhumaron estruturas arqueolóxicas. 
A zona intratumular atopábase moi alterada polos labores 
agrícolas e de repoboación realizados en tempos recentes. 
Boa mostra diso é a existencia de pegadas de arado, sucos e 
gabias detectados dende os estratos superficiais e de frag-
mentos metálicos en toda a zona. A pesar destas alteracións, 
a explicación máis plausible é que se tratase dun espazo bal-
dío na época de construción das estruturas tumulares. Esta 
hipótese baséase na ausencia de restos arqueolóxicos, si 
documentados no ámbito inmediato dos túmulos.

MATERIAIS

Durante a escavación do túmulo I e o seu ámbito in-
mediato, completáronse un total de 466 siglas, entre líti-
cos, cerámicas e dous fragmentos de ocre. Ademais, loca-
lizáronse algúns fragmentos metálicos de época recente, 
posiblemente relacionados coa explotación agrícola da 
parcela. Das 466 siglas, 241 correspóndense con fragmen-
tos cerámicos, 2 con ocres, 7 fragmentos metálicos e 216 
líticos. Destaca a presenza de 6 puntas de frecha (unha de-
las fragmentada), 5 láminas e 1 machado. Entre a cerámica 
recuperada sobresae a aparición de cerámicas de tradición 
campaniforme. A práctica totalidade dos restos recupera-
dos que poden relacionarse cronoculturalmente co túmulo 
exhumáronse na masa tumular e na transición ao substra-
to e apuntan a unha cronoloxía ca., o III milenio antes da 
nosa era, datación que deberá ser confirmada nos estudos 
subseguintes.

No transcurso da escavación do túmulo II e do espazo 
intratumular, completáronse 228 siglas, entre líticos, ce-
rámicas e metal. Das 228 siglas, 98 correspóndense con 
fragmentos cerámicos, 28 con fragmentos metálicos e 102 
líticos. Destaca a presenza de dous machados exhumados 
na foxa central do túmulo II. Hai que resaltar que nesta se-
gunda fase, ademais de reducirse sensiblemente a aparición 
de material cerámico e lítico, hai un dato significativo, e é 
que tan só se localizaron 2 fragmentos cerámicos decora-
dos. O incremento dos materiais metálicos débese á escava-
ción da zona intratumular, moi sometida a labores agrícolas 
e de repoboación.
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 CD 102A 2009/432-0 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NA ÁREA DE 
CAUTELA DO XACEMENTO DE CASTRELO 

(GA1504009), VINCULADA AO PROXECTO DE 
ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA AC-433

Diego Piay Augusto
Juan A. Cano Pan

CAUSAS DA INTERVENCIÓN

O 28 de abril de 2008, a Delegación Provincial da 
Consellería de Cultura e Deporte da Coruña, de acordo coa 
Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego da 
Coruña do 16 de abril de 2008, no preceptivo informe rela-
cionado co proxecto de construción do acondicionamento 
da estrada AC-433 A Ponte do Porto-Laxe, do concello de 
Laxe, indica a necesidade de realizar sondaxes arqueolóxi-
cas no espazo comprendido entre o p.k. 10+350 e o p.k. 
10+520 pola presenza do xacemento do Castrelo, situado 
a menos de 200 m da zona de obras. Tras a presentación 
do proxecto e da obtención do correspondente permiso, 
realizáronse as sondaxes cuxos resultados confirmaron 

que o trazado afectaba a restos pertencentes ao devandito 
xacemento arqueolóxico. A entidade e o interese dos res-
tos implicou a necesidade de proceder a unha ampliación 
da intervención para o cal se presentou un novo proxecto 
de actuación, que consistía na escavación en área da parcela 
denominada O Inferniño. Os límites da nova actuación que-
daban definidos cara ao leste e cara ao oeste pola expropia-
ción realizada para a nova vía proxectada; cara ao norte pola 
sondaxe 15, que resultara positiva, e cara ao sur polo p.k. 
10+350, que lindaba coa sondaxe 1 que se revelara como 
negativa. A DXPC autorizou a execución deste proxecto o 
14 de xullo de 2009. Os traballos iniciáronse o 20 de xullo 
do mesmo ano e finalizaron o 9 de setembro de 2009.

Vista xeral da área escavada na que se documentou parte do lenzo murario e un acceso ao interior do recinto 
fortificado
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METODOLOXÍA

Durante a fase de sondaxes manuais escaváronse, ata 
alcanzar o substrato natural, 20 catas de diferentes dimen-
sións. Alcanzouse unha superficie total de 105,025 m2. A 
escavación efectuouse seguindo as diferentes unidades es-
tratigráficas que se identificaban. Creáronse dúas bases to-
pográficas para documentar correctamente os achados, si-
tuar as sondaxes, etc. A estratigrafía rexistrouse mediante a 
súa descrición, debuxo e fotografía. Na escavación en área, 
procedeuse á retirada ordenada dos sedimentos superfluos 
de recheo documentados durante a fase de sondaxes. Pos-
teriormente, levouse a cabo a escavación manual comple-
tando unha superficie ca. 600 m2. A unidade de referencia 
básica estableceuse en cadrados de 5 m x 5 m e implantou-
se previamente ao inicio da intervención unha retícula que 
comprendese a área intervida na súa totalidade. Os vértices 
das unidades de rexistro sinaláronse fisicamente mediante 
estacas de madeira. As bases topográficas empregadas du-
rante as sondaxes arqueolóxicas serviron para a localización 
tridimensional dos restos exhumados durante a escavación.

RESULTADOS

O rexistro arqueolóxico documentado entre as inter-
vencións realizadas permitiu constatar que os restos exhu-
mados se corresponden con parte do recinto externo dun 
castro que, polos restos da cultura material, se pode retro-
traer á segunda Idade do Ferro. A aparición de materiais 
arqueolóxicos na parte exterior do lenzo murario paliou as 
interrogantes cronolóxicas existentes tras a realización das 
sondaxes e, polo menos, pódese confirmar que o recinto es-
tivo ocupado arredor do século II AEC. Así mesmo, tamén 
se localizaron algúns fragmentos de ánfora romana Haltern 
70 que, tradicionalmente, se veñen datando entre os sécu-
los IAEC e IEC, aínda que é certo que estes restos non po-
den vincularse de forma directa co interior do asentamento, 
ao encontrarse nunha parte da zona exterior bastante alte-
rada por procesos posdeposicionais. A escavación en área 
da zona afectada, ademais de resolver problemas de índole 
cronocultural, serviu para documentar unha parte impor-
tante do lenzo murario, ademais dun acceso ao interior do 
recinto fortificado, cuxa fisionomía permitiu documentar 
varias fases construtivas que, de modo xeral, se expoñen a 
continuación.
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Nun primeiro momento, o recinto exterior conformou-
se cun dobre muro recuberto con terra e cuxa porta de ac-
ceso tería unha orientación SO-NE. Esta primeira fase debe 
asociarse sen dúbida coa presenza dunha entrada á cal se 
accedía mediante un lousado, que se atopaba flanqueado 
por dous muros. Estes muros parecen xirar bruscamente 
en dirección oeste, configurando unha forma sinuosa xa co-
ñecida nos asentamentos castrexos e que probablemente se 
deba a motivacións defensivas. Arquitectonicamente, esta 
visión apóiase no feito de que os muros que conforman a 
entrada actual, que se correspondería con outra fase cons-
trutiva, modifican a orientación do acceso, de forma que 
os seus muros ou ben cortan os que configuraban o antigo 
lenzo murario ou ben se apoian sobre eles. Esta interpreta-
ción explicaría a orientación das lousas, e a esquina sur do 
acceso, que obstaculizaría a entrada ao recinto, e só tería 
sentido se se considera que é produto dunha reforma arqui-
tectónica. Tampouco debería pasarse por alto a presenza de 
dous rebaixes situados ao sur das grandes lousas pétreas e 
que poidan servir de asento ao esquinal da entrada da pri-
meira fase que estamos a describir.

Nunha segunda fase, tal e como se sinalou anterior-
mente, a entrada cambia de orientación e defínese agora 
en dirección oeste-leste. Esta nova circunstancia implicou, 
sen dúbida, ademais das modificacións na disposición dos 
muros, unha reorientación do camiño de acceso e, polo tan-
to, unha nova pavimentación deste, ensanchándoo cara ao 
norte. Para iso, os muros paralelos existentes que delimi-
taban o lousado foron desmantelados e sobre a superficie 
resultante aplicouse unha empedrada miúda, conservando 
parte das lousas correspondentes á primeira fase. Como 
resultado desta modificación, a cota do camiño ascendeu 
levemente. Esta reforma confírmase arquitectonicamente 
porque, como se sinalou, os muros que configuran a nova 
orientación do acceso cortan ou apóianse sobre os muros 
que definen a muralla. Estas modificacións son perfec-
tamente perceptibles na estratigrafía muraria, na que se 
plasma claramente a diverxencia existente entre o lousado 
e os muros que serven como límite deste por un lado; e os 
esquinais da entrada por outro, explicando por outra parte 
a aparente incongruencia na disposición dos distintos com-
poñentes arquitectónicos que forman o conxunto.

Por último, unha terceira reestruturación arquitectóni-
ca afectou a parte exterior do lenzo murario. Parece que, 
durante algún tempo, as esquinas da porta sobresaíron do 
lenzo, estando exentas. Para reforzar o lenzo exterior e evi-
tar problemas de inestabilidade –que se deducen claramen-
te observando o lenzo desde o interior do recinto–, produ-
ciuse un ancheamento do muro exterior. Esta circunstancia 
percíbese claramente en planta, e na zona norte tamén en 

alzado, dado que existe unha parte do lenzo totalmente di-
ferente morfoloxicamente e que, ademais, presenta dous 
cortes evidentes, e que denotan un proceso diacrónico na 
súa construción.

Este novo módulo presenta tres características que o 
fan claramente diferente ao resto do lenzo:

 » Primeiramente, aséntase sobre unha cimentación de 
xabre moi amazocado que alcanza nalgunhas zonas 30 
cm, tan só documentada neste módulo.

 » En segundo lugar, está disposto en chanzos, o cal o fai 
máis robusto e, á vez, máis monumental.

 » Finalmente, acaróase ao muro exterior precedente, 
con tanta precisión que en planta se observa nesta zona 
unha muralla pétrea de gran solidez.

Dado que no extremo sur da entrada tamén se percibe 
un reforzamento da parte exterior do lenzo, apreciable so-
bre todo en planta, non parece desatinado supoñer que os 
reforzamentos se elaborasen sincronicamente. Presumible-
mente, as características específicas do módulo explicarían-
se polas dificultades para cimentar a estrutura nesta zona, 
onde a rocha non reúne as condicións idóneas para servir de 
asento á cimentación, ao contrario do que sucede no tramo 
sur, onde discorre de forma máis ou menos homoxénea. Na 
zona do módulo, as irregularidades do afloramento emen-
dáronse utilizando un preparado de xabre moi amazocado 
que alcanza os 30 cm de grosor, que se apoia sobre o sedi-
mento que cobre o afloramento rochoso e sobre o que le-
vantaron a estrutura. Non obstante, estas cuestións deberán 
ser analizadas con máis detención durante a elaboración da 
memoria técnica.

MATERIAIS

A gran maioría dos obxectos exhumados localizáronse 
diante do lenzo murario, ao norte da estrutura de acceso. 
A interpretación máis plausible é que se empregara o ex-
terior do recinto amurallado como unha superficie na que 
se botaban refugallos, sen excluír o posible arrastre a través 
do acceso de fragmentos desde o interior do poboado. En 
apoio destas hipóteses, estaría a gran variedade de formas e 
decoracións, que denotan a presenza dunha gran diversida-
de de recipientes e a inexistencia de estruturas no exterior 
do recinto que poidan relacionarse con eses obxectos. En 
relación coa morfotipoloxía e esquemas decorativos dos 
fragmentos cerámicos, pódense establecer paralelos direc-
tos noutros castros da zona –principalmente Borneiro– que 
apuntarían a unha ocupación deste espazo durante a segun-
da Idade do Ferro. Os fragmentos exhumados presentan 
principalmente decoracións plásticas e impresas. Entre as 
primeiras, son especialmente representativos os cordóns de 
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sección tubular horizontais e arcados, así como os botóns 
cónicos e as puntas de diamantes. En canto aos fragmentos 
impresos, abundan as molduras espigadas e os triángulos 
planos, en ocasións aparecen combinacións de ambos os 
dous motivos decorativos. As bases son de fondo plano e os 
mecanismos de suxeición practicamente inexistentes. Está 
constatada a presenza de recipientes de dobre rebordo tipo 
borneiro A e dobre rebordo tipo borneiro B, así como os 
labios retraídos con reforzo en baquetón decorados na zona 
de colo con sucos oblicuos e os labios exvasados coa cara 
interior facetada.

Tamén se localizaron restos de ánfora romana Haltern 
70 e fragmentos dalgunhas tégulas, que denotan unha con-
tinuada ocupación dese espazo.

Por último, destaca a presenza de abundantes restos 
metálicos, principalmente escouras de metal e fragmentos 
férricos de morfoloxía indeterminada localizados na zona 
de acceso. 

Entre os líticos, destaca o achado dun muíño circular.
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Planimetría da zona escavada
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 CD 102A 2009/435-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 

PARQUE EÓLICO DE SAN SEBASTIÁN  
(CHANTADA-CARBALLEDO)

Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

Incluído como parte do estudo de impacto ambiental 
derivado do proxecto de construción do parque eólico de 
San Sebastián, entre os concellos de Chantada e Carballe-
do, levouse a cabo unha avaliación de impacto arqueolóxi-
co, para o que foi precisa a realización dunha prospección 
arqueolóxica intensiva de toda a área afectada. Os traballos 
arqueolóxicos tiveron como obxectivo a localización e a 
delimitación de xacementos e elementos patrimoniais si-
tuados dentro da área de construción do parque. Unha vez 
definidos estes, avaliáronse as afeccións derivadas das posi-
cións dos diferentes elementos que o conforman, propondo 
unhas primeiras medidas cautelares e correctoras.

O parque eólico prevía a instalación de 21 aeroxerado-
res, de entre 1,8 e 3 MW de potencia, unha altura de entre 
95 m e 105 m, respectivamente, e un diámetro de rotor de 
90 m. Ademais destes, os axentes indirectos causantes de 
afección son a subestación, a liña de evacuación soterrada 
e o trazado da nova rede viaria, así como a adaptación da 
existente.

Dentro da poligonal marcada para o parque, que cubría 
unha superficie aproximada dunhas 1.400 ha, os aeroxera-
dores distribuíanse aliñados ao longo de catro dorsais mon-
tañosas, nas derradeiras abas orientais da Pena Veidosa e da 
Serra do Faro. Estas dorsais están formadas polo monte da 
Porqueira (763 m) no sector W, San Sebastián (740 m) no 
sector N, o Monte Boa (744 m) e Cabezuda (730 m) no sec-
tor Central e o Marco Furado (680 m), a Queimada (667 
m) e Sabadón (680 m) no sector E. Constitúe esta dorsal 
unha divisoria de augas de segunda entre dous afluentes 
da ribeira occidental do Miño: o río Asma, cuxas nacentes 
verten cara ao N, e o río Fondós, mediante os regatos de 
Campo Ramiro, Pincelo e regato Fondós, cara ao E e S. Esta 
dorsal fai de límite entre os concellos de Chantada e Carba-
lledo, dentro da mesma comarca xeográfica e política.

Distribuíanse os aeroxeradores en tres aliñacións. 
Dende o sector W, parte unha delas en sentido WNE, polos 
límites das parroquias de Santa Cruz de Viana, Santa Uxía 
de Asma e Brigos coas de Cartelos, Lobelle, Pereira e San 

M2 dos Agros (Vilaúxe, Chantada)
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Salvador de Asma, penetrando logo nesta. Dende o triplo 
límite entre Santa Uxía de Asma, Pereira e Padreda parte 
outra liña en sentido W-E no sector central, polos límites 
entre estas dúas últimas, Milleirós e Vilauxe, ata comunicar 
tanxencialmente coa terceira liña, no sector E e en sentido 
N-S, polas parroquias de Nogueira de Miño e Veascós.

De acordo coa bibliografía e cos estudos previos, mo-
vémonos nunha área moi humanizada dende a prehistoria, 
con numerosos asentamentos castrexos e romanos. Seguiu-
lle unha convulsa Idade Media, seguramente con reocupa-
ción dalgún castro e levantamento de numerosas torres, 
logo derruídas nas Revoltas Irmandiñas.

Dos xacementos rexistrados, o máis afectado era o 
castro de San Sebastián, onde se prevía a instalación dun 
aeroxerador, ademais da rede viaria e das gabias correspon-
dentes. O impacto neste caso tipificouse como crítico, ma-
lia que cómpre indicar o deficiente estado de conservación 
do castro, xa afectado gravemente pola instalación dunha 
antena de telefonía, a apertura de camiños e unha antiga ac-

tividade extractiva. Á parte disto, a mámoa da Queimada vía 
o seu perímetro de protección, tanto pola instalación dun 
aeroxerador coma polo trazado da súa rede viaria e gabia. 
O resto das afección ían nesta mesma liña, é dicir, o traza-
do de redes viarias e gabias dentro das áreas de protección. 
Afectan estes, en diferentes puntos, as mámoas dos Agros 
ou de Sandiás, as mámoas da Lagoa e o monte do Castro de 
Quintá. No caso das mámoas, a gabia aproveitaría o traza-
do dunha pista asfaltada existente, polo que o impacto sería 
compatible. No caso do castro, propúxose o desprazamento 
da rede viaria e da gabia, tratando de anular o impacto. 

En relación cos outros bens rexistrados, non se apre-
ciou afección ningunha. Tan só cómpre indicar a presenza 
de topónimos significativos como “Os Castelos” ou “Cas-
trillón”, en zonas por onde se proxectaba abrir unha gabia. 
Nunha primeira exploración nada se detectou que nos fixe-
se sospeitar da presenza dun xacemento, algo que se pode-
ría comprobar cun seguimento das obras.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO DE SAN SEBASTIÁN 
(CHANTADA-CARBALLEDO)

  CD 102A 2009/435-0

Panorámica sector N do parque
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NOME ADS. CULTURAL CLAVE PAT. CÓD. ID. AFECCIÓN

Medorra de Vilanova Túmulo megalítico GA27016050 SSBxac001 NON

Castro de San Sebastián Asent. fortificado GA27016012 SSBxac002 FÍSICA

Castro de Brigos Asent. fortificado GA27016045 SSBxac003 NON

Mámoa da do Veterinario Túmulo indeterminado NOVA SSBref004 FÍSICA

Coto da Medela Túmulo megalítico GA27016038 SSBxac005 NON

Igrexa Vella Lugar cultual GA27016032 SSBxac006 NON

Mámoa de Aspai Túmulo megalítico GA27016048 SSBxac007 NON

Mámoa da Laxa Túmulo megalítico NOVA SSBxac008 NON

Monte do Castro Asent. fortificado GA27009002 SSBxac009 CONTORNO

Mámoas da Lagoa Túmulos megalíticos 3 NOVAS SSBxac010 CONTORNO

Mámoas dos Agros ou de Sandiás Túmulos megalíticos

NOVA
NOVA
NOVA
NOVA

SSBxac011
SSBxac012
SSBxac013
SSBxac014

CONTORNO
CONTORNO
CONTORNO
CONTORNO

Mámoa da Queimada Túmulo megalítico NOVA SSBxac015 CONTORNO

“Os Castelos” Topónimo NOVA SSBtop016 CONTORNO

Monte da Porqueira Explotación mineira ---- SSBele017 FÍSICA

“O Castrillón” Topónimo GA27016TOP07 SSBtop018 CONTORNO

CD 102A 2009/435-0  
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 CD 102A 2009/445-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS ENTRE 
OS PP.KK.106+058 AO 106 +479, NO ÁMBITO DO 
XACEMENTO DO CASTRO (GA27028145), A CASILLA, 
NADELA, LUGO
Miguel A. Vidal Lojo

A intervención arqueolóxica desenvolveuse nun espazo 
de grandes dimensións no ámbito do proxecto de constru-
ción dun tramo da autovía Lugo-Santiago A-54, no tramo 
do enlace de Vilamoure-Enlace Nadela Sur e conexión con 
Lugo, dende o enlace de Vilamoure, no lugar da Casilla, 
Nadela, Lugo. Iníciase cunha fase de sondaxes como medi-
da correctora ao ámbito afectado pola obra civil do próximo 
e alterado xacemento castrexo do Castro GA27028145. A 
intervención formulouse sobre a base dun sistema de mos-
traxe aleatoria e estatística, previamente planificada sobre 
planimetría, e condicionada pola tipoloxía da obra civil, nun 
amplo espazo en meseta de morfoloxía lineal de case 400 
m de lonxitude por 50 m de anchura, para unha superficie 
total escavada de 17.136 m2.

Partíase da referencia inicial dunha intervención do 
ano 2006 (Doval Galán, J. F. Actuacións arqueolóxicas. 
Ano 2006. pp 177-178. Xunta de Galicia) en relación coa 
construción do Corredor de Sarria, onde se localizaran, en-
tre outras entidades, gabias lineais de remisa interpretación 
e que se estendían máis alá do ámbito de expropiación da 
mencionada obra.

Os resultados da intervención proporcionan un reper-
torio de estruturas bastante sorprendentes, algunhas delas 
inéditas ou descoñecidas na historiografía tradicional e, por 
conseguinte, de interpretación complexa, tendo en conta 
ademais que o espazo encerra diferentes estruturas que se 
poden asociar a diferentes grupos humanos, nunha secuen-
cia estratigráfica enganosa que non achega datos diacróni-
cos esclarecedores, pois todas as estruturas aparecen esca-
vadas en substrato. Neste sentido, tampouco existe, salvo 
excepcións, a asociación directa de material arqueolóxico 
“guía” coas estruturas.

A secuencia preliminar que se manifesta na ocupación 
deste grande espazo comeza coa documentación residual de 
industria lítica tallada derivada de chans de orixe aluvial que 
nos retrotraen ao plistoceno, á que segue un grande espazo, 
de funcionalidade complexa, no que se localizan 4 gabias 
de gran desenvolvemento lineal, de 2 metros de anchura 

e 1 m de profundidade media que presentan unha sección 
que oscila entre “U” e “V”, ao igual que o seu recheo que 
flutúa entre un único nivel de xacemento (maioritario) ho-
moxéneo, compacto e con presenza de materiais cerámicos, 
ás veces numerosos e concentrados, a cotas superiores, e 
nalgún caso máis puntual obsérvanse diferentes niveis (un 
máximo de 3). Estas gabias articúlanse cinguindo un espa-
zo de tendencia pseudorrectangular cunhas dimensións de 
141 m no seu eixe maior e 54 m no seu eixe menor (este 
eixe está incompleto, pois excede o límite de expropiación 
da obra civil) no interior do cal unicamente se detectan tres 
estruturas de combustión centradas e unha pequena gabia 
de tendencia lixeiramente curvada de difícil interpretación.

Fóra deste recinto, aínda que no mesmo contexto se 
dispoñen tres “fondos de cabana”, dous deles de morfo-
loxía oval e moi próximos espacialmente (que se configuran 
con dúas gabias paralelas, escavadas en substrato, sen cone-
xión), e outra de morfoloxía circular, illada das anteriores, 
aínda que anexa unha das catro grandes gabias de desenvol-
vemento lineal que conforman ese grande espazo descrito 
con anterioridade. Os dous fondos de cabana ovais están 
seccionados por gabias lineais de pequeno tamaño que 
enlazan cunha de maior tamaño de gran desenvolvemento 
(110 m) en dirección E-W que se corresponde cunha das 
gabias documentadas na actuación do ano 2006.

En relación coa configuración deste espazo de grandes 
dimensións, aínda aceptando a dificultade para unha inter-
pretación e comprensión precisa, a hipótese que cobra máis 
sentido, unha vez valoradas de forma preliminar todas as 
evidencias, é que se trate de sistemas que a historiografía si-
nala como enclosures (historiografía saxoa), enceintes (his-
toriografía francesa) e recintos prehistóricos atrincheirados 
(historiografía sobre todo do S peninsular). Neste tipo de 
complexos, ademais do seu gran tamaño, existe unha cons-
tante que ten que ver co solapamento de estruturas en nega-
tivo que parece responder a sucesivas fases de reestrutura-
ción tanto do seu espazo interno coma do propio sistema de 
trincheiras ou gabias que o delimitan, configurando espa-
zos dinámicos de complexa interpretación e secuenciación.
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Noutro sector da escavación, a 140 m de distancia dos 
fondos de cabana descritos con anterioridade, documénta-
se un sector habitacional e doméstico con dous fondos de 
cabana, moi próximos (menos de 3 m de distancia), e unha 
pequena estrutura de combustión tipo grella. O primeiro 
fondo de cabana de 4 m de diámetro e planta circular confi-
gúrase mediante unha gabia continua, aínda que asimétrica 
en anchura e altura, escavada en substrato. A segunda es-
trutura máis suntuosa presenta unha morfoloxía fusiforme 
que recorda tipoloxicamente unha formación tipo megarón. 
Presenta unha orientación do eixe lonxitudinal en dirección 

E-W cunhas dimensións de 18,40 m e 5,25 m na zona máis 
ancha do seu eixe transversal. Trátase dunha estrutura es-
cavada en substrato mineral mediante gabia de cimentación 
continua, con negativos puntuais de buratos de poste, adro 
na zona de acceso (zona E), compartimentacións interiores 
transversais e un silo de morfoloxía circular de 1,25 m de 
diámetro e 0,8 m de profundidade no seu espazo interior. 
Os únicos elementos en “positivo” confórmanos algúns dos 
calzos dispostos parcialmente na gabia cimentación conti-
nua da estrutura. Asociada a esta cabana, no seu interior, 
destaca a presenza de industria lítica tallada no sitio con 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS ENTRE OS PP.KK.106+058 AO 106 +479, NO ÁMBITO DO XACEMENTO DO CASTRO 
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Planta das gabias tipo enclosure. Detalles da súa sección e concentración de cerámicas a cotas superiores
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presenza de abundantes lascas e algún núcleo de devastado 
(sen que aparezan morfotipos finais claros) e a documenta-
ción de varios fragmentos de mans de muíño. Ademais, do-
cuméntase abundante material cerámico de fábrica manual 
(perfís en “S”, algún fondo plano, un fragmento con carena 
medial acentuada e dúas asas, unha delas pertencente a un 
cacharro de grandes dimensións), bastante fragmentado e 
maioritariamente sen decoración, aínda que se documenta 
algún fragmento decorado con motivos incisos e impresos. 
Ademais, documéntase no interior da gabia de cimenta-
ción algunha semente carbonizada (landra?) e elementos 
amorfos de arxila compactada e coloración alaranxada tipo 
“pella” ou “pallabarro”, a partir dos cales é posible intuír o 
acabado final dos paramentos verticais de madeira da estru-
tura primixenia.

Xa en época plenamente histórica (contemporánea) 
derivada do uso do espazo por unha sociedade tradicional 
agraria, constrúense dúas canalizacións de auga arquitectu-
radas, (unha delas vinculada de forma directa a un pozo cua-
drangular), de 20 m de lonxitude, cuxo desenvolvemento é 
interrompido pola estrada N-VI.

En relación co conxunto de materiais arqueolóxicos 
recuperados, hai que falar da documentación de 1.738 
rexistros cun peso importantísimo do material cerámico. 
Destaca un primeiro paquete que, en conxunto, encaixa 
no ámbito xenérico da prehistoria recente, en fase xa avan-
zada (cerámicas de fábrica manual lisas, fondos planos, 
fragmento distal de machado pulido, un fragmento de sílex 
etc.) e que estaría en relación co fondo de cabana fusifor-
me tipo megarón e ámbito máis próximo e, por outro lado, 
un conxunto de materiais onde destaca porcentualmente o 
material cerámico con características propias da fase final 
da Idade de Bronce e/ou fase Castrexo I, conxunto vincu-
lado fundamentalmente ao recheo superior dunha das ga-
bias que conforman a estrutura tipo enclosure. Tamén se 
documentan no nivel vexetal certas cerámicas e material de 
construción romano (tégula) que se poñen en relación cun-
ha grave explanación que o próximo recinto castrexo sufriu 
a mediados do pasado século.

En definitiva, estamos ante a presenza dun espazo 
complexo con estruturas en negativo na que se poden vi-
sualizar dous tipos básicos: fondos de cabana de diferentes 
tipoloxías, gabias lineais de gran desenvolvemento lineal 
e de grandes dimensións, outra serie de gabias lineais de 
menor entidade que seccionan diacronicamente algúns fon-
dos de cabana e varias estruturas: un silo, 4 estruturas de 
combustión e algunha estrutura indeterminada escavada en 
substrato tipo (foxa). Resulta difícil, á espera dos resultados 
das analíticas correspondentes, establecer con precisión a 
vinculación cronolóxica dos diferentes espazos, pero nunha 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS MANUAIS ENTRE OS PP.KK.106+058 AO 106 +479, NO ÁMBITO DO XACEMENTO DO CASTRO 
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Os tres fondos de cabana tras a súa escavación
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primeira valoración urxente hai que falar dun espazo ocupa-
do por diferentes sociedades humanas dende a prehistoria 
recente (sen desbotar a presenza episódica de industria líti-
ca residual presente nalgúns niveis de orixe aluvial que nos 
remontarían a momentos pleistocénicos) ao documentar un 
espazo doméstico con presenza de varios fondos de caba-
na posiblemente vinculados a un momento indeterminado 
da Idade de Bronce (quizais pleno e avanzado). A este pe-
ríodo poderían corresponder as grandes gabias lineais que 
configuran un espazo tipo enclosure de funcionalidade en 
principio non habitacional. Depositado a cotas superiores 
do recheo destas gabias, detéctanse numerosos restos ce-

rámicos posiblemente da fase Castrexo I, en principio reu-
tilizando/amortizando algunhas gabias aínda sen colmatar. 
Máis adiante no tempo, xa en época plenamente histórica 
(posiblemente contemporánea, segundo se desprende dos 
materiais cerámicos tradicionais localizados no interior 
destas canles), constrúense dúas canalizacións de auga ar-
quitecturadas. Xa a mediados do século pasado, prodúcese 
unha explanación con maquinaria pesada do próximo castro 
froito do cal se documenta no nivel vexetal materiais de ads-
crición romana. 
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Vista aérea da cabana fusiforme e cabana circular finalizada a súa escavación
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 CD 102A 2009/465-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO DO COUTO DA LEBRE  
(O IRIXO-BOBORÁS)
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

A presente prospección arqueolóxica ligouse á avalia-
ción de impacto arqueolóxico incluída no estudo de im-
pacto ambiental ante o proxecto de construción do parque 
eólico do Coto da Lebre, entre os concellos do Irixo e Bo-
borás. Os traballos arqueolóxicos tiveron como obxectivo 
a localización e a delimitación de xacementos e elementos 
patrimoniais situados dentro da área de construción do 
parque. Unha vez definidos estes, avaliáronse as afeccións 
derivadas das posicións dos diferentes elementos que o 
conforman, propondo unhas primeiras medidas cautelares 
e correctoras.

O parque eólico prevía a instalación de 21 aeroxerado-
res, de entre 1,8 e 3 MW de potencia, unha altura de entre 
95 m e 105 m, respectivamente, e un diámetro de rotor de 
90 m. Ademais destes, os axentes indirectos causantes da 
afección son a subestación, a liña de evacuación soterrada 
e o trazado da nova rede viaria, así como a adaptación da 
existente.

Dentro da poligonal do parque, os aeroxeradores 
proxectáronse distribuídos en dous sectores diferenciados, 

cunha separación entre ambos de 4,5 km lineais, cubrindo 
unha superficie total de 1.500 ha. Outros tres aeroxerado-
res situábanse de maneira illada entre ambos os sectores, ao 
igual que a subestación.

Os cumios principais que definen a aliñación do parque 
son, de N a S, o Coto da Lebre (766 m), que lle dá nome; 
Cima de Valdepereira (784 m) e o Alto da Ermida (820 m), 
bordeando polo N e E o Val do Varneiro no sector N; a Ba-
rroca (640 m), o Coto da Angaceira (530 m) e o Penedo dos 
Corvos (614 m) no sector central; e o Monte da Forca (650 
m), Pedroso ou dos Mouros (687 m) e a Chousa da Lagoa 
(657 m), xa no sector S. Constitúen estes cumios as últimas 
abas occidentais da serra do Testeiro e do pico de Sorribas. 
Os cumios do sector N constitúen unha divisoria de augas 
de primeira orde entre as cuncas do Lérez e do Miño, a tra-
vés do Deza e do Viñao, afluente directo do Lérez o primei-
ro e subafluente do Miño o segundo, a través do Avia. Eses 
cumios máis setentrionais separan tamén as comarcas do 
Deza e do Carballiño e, polo tanto, as provincias de Pon-
tevedra e Ourense. Cara ao S discorre o río Viñao, sendo 

Material atopado en superficie 
na Eira dos Mouros
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precisamente no contorno da ribeira occidental das súas 
nacentes e do seu curso medio onde se proxecta o parque.

Distribuíanse estes agrupados en dous sectores princi-
pais. O sector S desenvolvíase ao redor da Chousa da La-
goa, situada entre as parroquias de Reádigos e Corneda, 
no Irixo, limitando ao S coa de Xurenzás, pertencente xa 
ao concello de Boborás. O sector N facíao bordeando polo 
N, S e W o Val do Varneiro, na parte máis nororiental da 
parroquia de Froufe, nas dorsais que, estendéndose tamén 
polo N da parroquia de Cusanca, fan límite coas parroquias 
de Lebozán e Vilanova, no concello de Lalín. Entre ambos 
os sectores situábanse tres aeroxeradores máis, de xeito 
illado, nas parroquias de Campo, Parada de Lebiote e Reá-
digos, entre os que se proxectaba construír a subestación, 
na parroquia da Cidá. A liña de evacuación entre o sector 
S e a subestación cruzaría tamén por terreos da parroquia  
de Dadín.

As afeccións detectadas concentráronse en gran medi-
da nos elementos rexistrados na parte S do parque, sobre 
todo no contorno do paraxe da Chousa da Lagoa. Ao S desta 
paraxe, sitúase o castro de Souteliño, en cuxo límite N do 
perímetro de protección se situaba un aeroxerador. A súa 
posición non invadía a área de protección dos 200 m, pero a 
incidencia visual e paisaxística era alta, xa que rompía a uni-
dade do conxunto, podendo cualificar a afección como gra-
ve. Continuando pola mesma dorsal cara ao N, sitúanse as 
sete mámoas da Chousa da Lagoa, con perímetros de pro-
tección solapados debido á súa proximidade. De igual xei-
to, únense estes perímetros aos dos castros de Pedroso ou 
Eira dos Mouros, que domina toda a parte W da Chousa da 
Lagoa, ao igual que o fan polo N as tres mámoas de Mourús. 
Algo máis ao N, case tamén solapando as áreas de cautela, 
sitúanse as dúas mámoas do Monte da Forca. En toda esta 
parte S, onde se proxectaba situar once dos aeroxeradores, 
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Castro de Souteliño

Murallas da Eira dos Mouros, co 
Castro de Souteliño ao fondo
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tan só tres non creaban unha afección grave ou incluso crí-
tica, como se cualificou en tres casos. Aos aeroxeradores 
súmanse as afeccións de redes viarias e gabias, igualmente 
graves ou críticas. Debido a todas estas incidencias, o máis 
efectivo para esta zona S do parque foi concibir o conxun-
to da Chousa da Lagoa e do Castro de Souteliño como un 
“conxunto arqueolóxico”, ampliando as área de cautela e 
protección a todo o contorno. Isto levounos a cualificar cer-
tas afeccións visuais que rompen esa unidade como graves. 
Máis ao N, sitúase o Penedo dos Corvos, onde se pretendía 
instalar outro aeroxerador. Non temos probas concluíntes 
para clasificar este monte coma un castro ou outro tipo de 
asentamento fortificado en altura, pero si sospeitas funda-
das derivadas da súa orografía e dos abundantes restos de 
cachotería espallados pola súa parte S, que poden proceder 
de labores de cantería tradicional. Isto levounos a rexistralo 
como unha referencia, de cuxas dúbidas sobre a súa posible 
natureza arqueolóxica só se poderá saír tras a realización 
dunhas sondaxes valorativas.

Polo contorno do castro de Orrós e o Morico da Barro-
ca, prevíase tamén a apertura dunha gabia entre a subes-
tación e a parte N do parque. No primeiro caso, trazábase 
pola beira dunha estrada existente, polo tanto cunha afec-
ción mínima, que se fai nula no sector W coa interposición 
dun regato entre ela e o monte no que se sitúa o castro. No 
caso do Morico da Barroca, aproveita primeiro a estrada e 
logo un camiño de terra existente que circunda a mámoa 
polo SE, a tan só 30 m. Esta proximidade faría imprescin-
dible un control arqueolóxico. As incidencias na parte N do 
parque reducíronse a un aeroxerador, cuxa instalación se 
proxectaba no contorno do Foxo, onde se detectaron restos 
de actividade mineira romana na ladeira E do propio monte 
do Coto da Lebre.

Atopouse material arqueolóxico en superficie nos cas-
tros da Eira dos Mouros e no castro de Pedroso. A tipoloxía 
de todos eles lévanos a tempos da Idade do Ferro, talvez ini-
cial no caso do castro de Pedroso.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO DO COUTO DA LEBRE 
(O IRIXO-BOBORÁS)

  CD 102A 2009/465-0

NOME ADS. CULTURAL CLAVE PAT. CÓD. ID. AFECCIÓN

Castro de Souteliño Asent. fortificado GA32035003 CLBxac001 CONTORNO

M1 da Chousa da Lagoa Túmulo megalítico GA32013035 CLBxac002 CONTORNO

M2 da Chousa da Lagoa Túmulo megalítico GA32013036 CLBxac003 CONTORNO

M3-M7 da Chousa da Lagoa Túmulos megalíticos GA32035039-043 CLBxac004 CONTORNO

Eira dos Mouros Asent. fortificado GA32035004 CLBxac005 FÍSICA

Castro de Pedroso Asent. fortificado NOVA CLBxac006 FÍSICA

M1-M2 de Mourús Túmulos megalíticos GA32035001/ NOVA CLBxac007 NON

M3 de Mourús Túmulo megalítico NOVA CLBxac008 CONTORNO

M2 do Monte da Forca Túmulo megalítico NOVA CLBxac009 FÍSICA

M1 do Monte da Forca Túmulo megalítico GA32035018 CLBxac010 FÍSICA

Penedo dos Corvos Asent. fortificado NOVA CLBref011 FÍSICA

Castro de Orrós Asent. fortificado GA32035002 CLBxac012 CONTORNO

A Cidá Asent. fortificado GA32035REF01 CLBxac013 NON

Morico da Barroca Túmulo megalítico GA32035025 CLBxac014 CONTORNO

O Foxo
Explotacións mineiras 
romanas

GA32035024
GA360116042

CLBxac015 CONTORNO
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 CD 102A 2009/472-0  

CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO 
DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DA REDE DE 

SUMIDOIROS EN PRADO (PRADO O LONGO - LALÍN, 
PONTEVEDRA)

María del Mar López Cordeiro

Os meses de agosto e setembro de 2009 realizouse o 
control arqueolóxico das obras de instalación da rede de 
sumidoiros de Prado, en Lalín. Os obxectivos básicos da 
actuación concretáronse en tres puntos. Primeiro, caracte-
rizar dende o punto de vista arqueolóxico a Vía da Prata ao 
seu paso polo núcleo de Prado, co fin de coñecer de forma 
máis exhaustiva as características da vía neste punto. Se-

gundo, evitar o impacto que as obras poidan causar sobre o 
patrimonio cultural da zona. Por último, pretendíase situar 
o sector dentro do contexto da rede viaria galega. A ferra-
menta clave empregada para a consecución dos obxectivos 
anteriores foi o control arqueolóxico. 

A valoración final extraída dos traballos realizados pó-
dese concretar no seguintes puntos: 

Vista parcial dende o oeste do Camiño de Santiago no contorno de Prado
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1. O tramo do Camiño de Santiago que discorre polo 
núcleo de Prado non conserva restos nin estruturas 
arqueolóxicas que permitan reconstruír a composi-
ción, configuración e evolución da calzada dende a 
súa orixe ata a actualidade. A única estrutura docu-
mentada que podería ter relación cunha antiga con-
figuración da devandita calzada son os restos dunha 
posible pavimentación en pedra. Non obstante, os 
restos documentados son marxinais (a penas se es-
tenden máis alá de 150 cm) e pouco significativos 
como para poder concluír que efectivamente corres-
ponden aos restos dunha pavimentación antiga.

2. Unha das razóns polas cales non foron documentados 
restos pode deberse ao impacto de diversas obras en 
todo o sector ao longo dos anos, que supuxeron por 
un lado sucesivos recheos da calzada para regularizar 
a súa superficie (alterada por efecto de diversos arras-

tres debido á pendente que presenta) e, por outro, a 
instalación de diversas canalizacións relacionadas ou 
ben coa drenaxe do camiño, ou coas acometidas de 
auga e outros ás casas da zona, que cortaron e des-
mantelaron os xacementos preexistentes. Este punto 
apóiase nas secuencias obtidas nos diferentes secto-
res de intervención.

3. As similitudes existentes en canto á coloración e á 
composición entre estratos claramente relacionados 
cunha colmatación natural, e outros que poderían 
estar relacionados con recheos máis ou menos recen-
tes, dificultaron parcialmente a interpretación das 
secuencias estratigráficas.

4. Hai que destacar o rexistro dun elemento do patri-
monio etnográfico que atravesa o subsolo do camiño, 
unha mina de auga escavada no substrato de 2 m de 
alto e 70-80 cm de ancho.

CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DA REDE DE SUMIDOIROS EN PRADO  
(PRADO O LONGO - LALÍN, PONTEVEDRA)

  CD 102A 2009/472-0

Posibles restos de pavimentación documentados
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 CD 102A 2009/506-0 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA E CONTROL 
DA DESMONTAXE, TRASLADO E RECONSTRUCIÓN 

DA CAPELA DO SOCORRO (GA15074021), 
CONCELLO DE ROIS (A CORUÑA)

Cristóbal Nodar Nodar

O obxectivo fundamental desta intervención era levar 
a cabo unha escavación arqueolóxica en área na capela do 
Socorro, previa ao seu traslado, pola afección directa da 
construción dunha pía do viaduto do Sar, estrutura proxec-
tada dentro das obras do Eixe Atlántico de Alta Velocida-
de. Tramo Rialiño-Padrón (Pontevedra). Esta actuación 

concibíase como unha exhaustiva recollida de datos e docu-
mentación da localización orixinal da capela. 

A capela atopábase nun avanzado estado de deteriora-
ción e abandono que podía provocar a derruba inminente 
dos alzados desta. Aínda que os catro alzados se conserva-
ban de xeito case íntegro, a presenza de árbores e a bifur-

Vista xeral do enlousado e do altar
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cación de raíces por medio dos perpiaños dos muros facían 
que a estrutura estivese “descosida”. Por outra parte, a 
cuberta, formada no seu momento por una impoñente bó-
veda de canón de cantería, atopábase totalmente derruída, 
ocupando unha boa parte dos perpiaños o chan interior da 
capela. No alzado leste, consérvase un arco con molduras 
formado por perpiaños de granito traballados que tamén 
corrían perigo de se derrubar, así como os restos dun po-
sible adro anexo. Ademais, a capela presenta unha moldura 
de talón que a modo de decoración percorre todos os seus 
alzados, tanto nos exteriores coma nos interiores, e dúas 
ventás abucinadas, unha no alzado sur e outra no norte. 

De maneira xeral, trátase dunha construción de redu-
cidas dimensións, de planta cuadrangular e cun enfuscado 
ou encalado interior de cor branca que ocultaba os perpia-

ños que a compoñían. Cómpre sinalar que este elemento 
presentaba unha orientación que non é a habitual para os 
edificios relixiosos, xa que a ábsida se sitúa cara ao oeste. 

Inicialmente, execútase unha actuación de sondaxes 
arqueolóxicas valorativas manuais e, con posterioridade, 
e vistos os resultados acadados tras esta primeira fase de 
intervención, levaríase a cabo a limpeza, documentación, 
rexistro fotogramétrico e estudo de alzados, para despois 
proceder á escavación arqueolóxica no interior da cons-
trución, unha vez concluída a desmontaxe e o traslado do 
elemento. Na actualidade, estase levando a cabo a restaura-
ción e a restitución da capela supervisada por un equipo de 
arqueólogos na súa nova localización. 

Na primeira fase, executáronse 9 sondaxes arqueolóxi-
cas valorativas, nas que foron retirados os niveis seguindo a 

  CD 102A 2009/506-0

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA E CONTROL DA DESMONTAXE, TRASLADO E RECONSTRUCIÓN DA CAPELA DO SOCORRO 
(GA15074021), CONCELLO DE ROIS (A CORUÑA)

Vista xeral coas gabias de cimentación xa escavadas
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secuencia estratigráfica. As súas dimensións finais foron de 
4 x 4 metros en 2 casos (S3 e S5) e 2 x 2 metros en 4 casos 
(S1, S2, S4 e S8); de 3 x 3 metros en 2 casos (S6 e S7) e, 
finalmente, unha ampliación de 4 x 4 metros que constitúe 
a sondaxe S9 e que inclúe no seu interior S8. Todas as catas 
situáronse dentro dos límites da zona expropiada que, nes-
te caso, constituía o ancho ou a sombra do viaduto máis 2 
metros a cada lado (no eixe N-S). A superficie final escavada 
ascendeu, polo tanto, a un total de 78 m2.

Tres das sondaxes realizadas (S1, S4 e S5) amosaron 
de forma clara a cimentación da capela, consistente nunha 
gabia escavada no substrato na que se asentaba unha ban-
queta de pedra de pequena entidade, en relación co ancho 
dos muros e o tipo de cuberta que tiña o edificio, de bóveda 
de canón. Púidose comprobar tamén que non existía resto 
ningún dunha edificación cronoloxicamente anterior, polo 
que a capela do Socorro era sen dúbida de nova planta.

Unha vez o edificio foi abandonado, empregouse a fa-
chada principal e a espadana que o remataba para a cons-
trución doutra capela nun lugar relativamente próximo, o 
cemiterio de Santiaguiño do Monte, en Padrón. Este dato, 
achegado por un veciño do lugar, foi corroborado por outro 
veciño de avanzada idade atopado no Santiaguiño do Mon-
te, que confirmou que as pedras empregadas para construír 
a fachada da capela do seu cemiterio procedían do lugar de 
Seira, localización da capela do Socorro. Restos desta alte-
ración para a desmontaxe da fachada atopáronse na derruba 
da sondaxe 3. Baixo ela, apréciase o baseamento das estru-
turas que formaban o pórtico de entrada, moi probablemen-
te tellado con madeira e cuberto por tellas, cunha estrutura 
de banco corrido no interior, algo moi habitual neste tipo 
de edificios relixiosos.

As outras estruturas antrópicas atopadas no contorno 
da capela están situadas na sondaxe 2, e nas súas ampliacións 
S8 e S9, situadas ao sur da capela. Nestas catas atopouse 
un muro de moi mala fábrica, feito con pedras de pequeno 
tamaño, sen argamasa e cunhas fiadas un tanto irregulares. 
Moi próxima a esta estrutura, estaba situada unha pequena 
gabia de dubidosa funcionalidade, tamén en moi mal estado 
de conservación. A súa relación coa capela, en ambos os ca-
sos, é pouco clara. O resto de sondaxes próximas á capela 
do Socorro foron arqueoloxicamente estériles.

Tras os resultados obtidos nas sondaxes, dende a Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural, decídese que ao ser 
imposible nesta fase dos traballos levar a cabo algunha son-
daxe no interior do edificio (por mor da derruba), habería 
que realizar unha escavación en área da planta deste, unha 
vez que se iniciasen os traballos de desmontaxe para o seu 
traslado e posterior remontaxe. 

Así, unha vez rematadas as sondaxes, inícianse os tra-
ballos de desmontaxe da capela, para despois continuar coa 
escavación arqueolóxica en área, en total unha superficie 
duns 55 m2, que coinciden coa planta da capela, co fin de 
recoñecer o subsolo nesta zona, así como a planta orixinal 
do edificio e a súa cimentación antes da súa destrución.

Os traballos de escavación en área permitiron o coñe-
cemento dalgunha nova estrutura muraria que confirmaba 
os datos xa interpretados coa execución das sondaxes en 
2008, por exemplo que a capela do Socorro presenta unha 
única planta e que non se reaproveitou en ningún momento 
unha estrutura anterior. Por outra banda, a localización dun 
altar no interior do recinto veu confirmar a existencia no 
edificio de culto relixioso. 

Cabe sinalar que os materiais arqueolóxicos localiza-
dos dataron a construción no século XVII, e non no século 
XVIII, como se viña interpretando. O seu uso pódese levar 
ata o século XIX, momento no que se abandona e destrúe. 
Os materiais recollidos foron cerámica (destacando unha 
peza que se puido remontar case totalmente), 13 moedas, 3 
fragmentos de cravos de ferro, 1 fragmento de bronce e un 
conxunto de 9 vidros.

Polo tanto, atendendo aos datos estratigráficos rexis-
trados en ambas as campañas, todo o conxunto da capela 
amosa una única fase construtiva e una perduración ata a 
súa destrución definitiva no século XX, aínda que sen poder 
especificar exactamente cando. Porén, os materiais locali-
zados acoutan a súa ocupación ata o século XIX. 

Por todos os datos expostos, podemos concluír que os 
restos localizados se limitan unicamente ao recinto da ca-
pela, que tivo que ser trasladada a outro lugar por mor das 
obras de construción do Eixe Atlántico de Alta Velocidade. 
Por este motivo, e baixo un punto de vista arqueolóxico, 
non existía ningún tipo de impedimento polo que as obras 
de construción non poden continuar, estando en proceso 
de execución na actualidade a remontaxe e a restitución da 
capela do Socorro na súa nova localización. 

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA EN ÁREA E CONTROL DA DESMONTAXE, TRASLADO E RECONSTRUCIÓN DA CAPELA DO SOCORRO 
(GA15074021), CONCELLO DE ROIS (A CORUÑA)

CD 102A 2009/506-0  
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 CD 102A 2009/584-0 

PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO SOBRE 
O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE TRAZO (A CORUÑA)
María del Mar López Cordeiro

A prospección para elaborar o estudo de impacto so-
bre o patrimonio cultural do Parque Eólico Singular de 
Trazo (A Coruña) realizouse no mes de outubro de 2009. 
Os obxectivos básicos da actuación concretáronse en dous 
puntos: (1) realizar un estudo exhaustivo da área afectada 
polo proxecto e valorar debidamente a zona dende o punto 
de vista arqueolóxico; e (2) avaliar de forma eficaz a inci-
dencia que o proxecto vai ter sobre o patrimonio cultural 

para, en consecuencia, poder establecer as medidas co-
rrectoras oportunas que deberán ser consideradas duran-
te a fase de execución do proxecto. A consecución destes 
obxectivos precisou do deseño dunha metodoloxía na que 
as ferramentas clave foron o baleirado bibliográfico e docu-
mental, a análise toponímica e cartográfica e a prospección 
superficial intensiva.

Vista xeral do estado actual da mámoa do Alto da Medorra
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Os traballos realizados permitiron concluír que as 
obras de construción do Parque Eólico Singular de Trazo 
non van xerar afección ningunha sobre o patrimonio cul-
tural coñecido. Ademais de non ser rexistrados elementos 
dentro dos ámbitos de afección e incidencia do parque, as 
referencias máis próximas existentes localízanse a unha 
distancia o suficientemente prudencial das instalacións do 
parque, para prever calquera afección sobre elas. Non obs-
tante, ha de terse presente que este concello non foi obxec-
to de traballos de prospección exhaustivos (especialmente 
nos últimos anos) que permitan valorar o potencial arqueo-
lóxico da zona con maior rigor. Polo tanto, a diagnose do 
impacto que as obras van ter sobre o patrimonio cultural 

da zona é compatible e deséñase un plan global de medidas 
correctoras no que se recomenda a realización dun control 
e seguimento destas que inclúa: (1) Prospección de cober-
tura total de todas as zonas afectadas por remocións de te-
rras; (2) Inspección exhaustiva e sistemática de perfís que 
queden visibles co avance das obras; (3) Revisión e control 
dos depósitos inventariados que inclúa a actualización do 
seu estado actual de conservación; e (4) Sinalización e ba-
lizamento do túmulo de Alto da Medorra - GA15086010, 
situado na banda de mostraxe do parque, xunto a unha es-
trada que servirá como acceso xeral ao parque.

CD 102A 2009/584-0  

PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DE TRAZO (A 
CORUÑA)

Vista xeral da área de implantación do parque

293



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

 CD 102A 2009/585-0

PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO SOBRE 
O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE TORDOIA (A CORUÑA)
María del Mar López Cordeiro

A prospección para elaborar o estudo de impacto sobre 
o patrimonio cultural do Parque Eólico Singular de Tor-
doia (A Coruña) realizouse no mes de outubro de 2009. 
Os obxectivos básicos da actuación concretáronse en dous 
puntos: (1) realizar un estudo exhaustivo da área afectada 
polo proxecto e valorar debidamente a zona dende o punto 
de vista arqueolóxico; e (2) avaliar de forma eficaz a inci-
dencia que o proxecto vai ter sobre o patrimonio cultural 

para, en consecuencia, poder establecer as medidas co-
rrectoras oportunas que deberán ser consideradas duran-
te a fase de execución do proxecto. A consecución destes 
obxectivos precisou do deseño dunha metodoloxía na que 
as ferramentas clave foron o baleirado bibliográfico e docu-
mental, a análise toponímica e cartográfica e a prospección 
superficial intensiva.

Detalle da secuencia estratigráfica representativa da zona de implantación do parque
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Os traballos realizados permitiron concluír que as 
obras de construción do Parque Eólico Singular de Tordoia 
non van xerar afección ningunha sobre o patrimonio cultu-
ral coñecido. Ademais de non rexistrarse elementos dentro 
dos ámbitos de afección e incidencia do parque, as referen-
cias máis próximas existentes localízanse a unha distancia o 
suficientemente prudencial das instalacións do parque para 
prever calquera afección sobre elas. Porén, existen referen-
cias toponímicas de interese tanto nos ámbitos de afección 
e incidencia do proxecto, como na banda de mostraxe, que 
poderían ser indicativas da existencia ou conservación de 
elementos do patrimonio cultural. Por outro lado, ha de ter-
se presente que este concello non foi obxecto de traballos de 
prospección exhaustivos (especialmente nos últimos anos) 

que permitan valorar o potencial arqueolóxico da zona con 
maior rigor. Polo tanto, a diagnose do impacto que as obras 
van ter sobre o patrimonio cultural da zona é compatible e 
deséñase un plan global de medidas correctoras no que se 
recomenda a realización dun control e seguimento destas 
que inclúa: (1) Prospección de cobertura total de todas as 
zonas afectadas por remocións de terras; (2) Inspección 
exhaustiva e sistemática de perfís que queden visibles co  
avance das obras; (3) Revisión e control dos xacementos 
inventariados que inclúa a actualización do seu estado ac-
tual de conservación; (4) Entrevistas ás xentes do lugar para 
coñecer a orixe da toponimia dos ámbitos de afección e in-
cidencia do proxecto.

CD 102A 2009/585-0  

PROSPECCIÓN PARA O ESTUDO DE IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DE TORDOIA 
(A CORUÑA)

Vista parcial da área de implantación do parque
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 CD 102A 2009/586-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO SINGULAR DE MONTERROSO
Eduardo Breogán Nieto Muñiz

A presente prospección arqueolóxica foi ligada á avalia-
ción de impacto arqueolóxico ante o proxecto de constru-
ción dun parque eólico singular promovido polo Concello 
de Monterroso. Os traballos arqueolóxicos tiveron como 
obxectivo a localización e a delimitación de xacementos e 
elementos patrimoniais situados dentro da área de constru-
ción do parque. 

O parque eólico de Monterroso preveuse cunha poten-
cia instalada de 3MW a través de 2 aeroxeradores de 1.500 
kW de potencia unitaria. Estes aeroxeradores acompaña-
ranse das correspondentes instalacións eléctricas, da liña 
de evacuación e de novas redes viarias de acceso e servizo 
do P.E. A obra civil precisa incluirá, polo tanto, a explana-
ción das plataformas de montaxe para os aeroxeradores, 
a escavación da zona das cimentacións e das gabias para a 
rede de cables, así como a construción dos camiños de acce-
so e de servizo aos aeroxeradores. A lonxitude total de redes 
viarias novas proxectadas é de 524 m. 

A zona afectada pola construción do parque eólico sin-
gular sitúase no monte Queimado, no límite entre as parro-
quias de San Cristovo de Gundín e Santa María de Pedraza, 
ambas pertencentes ao concello lugués de Monterroso.  

O territorio municipal é pouco accidentado e de relevos moi 
suaves, concentrándose ás elevacións montañosas nos lími-
tes N e W, na serra de Ligonde e nos montes da Vacaloura, 
onde se sitúa o cumio de San Cristovo (830 m), sendo o de 
maior altitude do concello. O resto do territorio oscila entre 
os 500 m e os 750 m de altitude. Fóra das liñas montañosas 
do N e do W, atópase ao E o monte Queimado (659 m), 
entre as parroquias de Gundín, Pedraza, Fufín e Cumbraos. 
Practicamente todo o territorio verte as súas augas ao río 
Ulla, que discorre de SE a NW, nos límites co concello de 
Antas de Ulla. O monte Queimado elévase entre os ríos de 
Ponte Vilela e do Bao, ambos de vertente N do Ulla.

Na prospección, rexistramos un total de 23 bens, dos 
cales 4 foron elementos etnográficos (marcos de termo) e 
o resto túmulos megalíticos de diferentes tamaños e tipo-
loxías. Catro destes últimos non están confirmados como 
tales, rexistrándoos como referencias antes da súa corrobo-
ración, ou descarte, como tales. Dos restantes, tan só 7 es-
taban inventariados, rexistrándose coma inéditos outros 8. 
Nos inventariados detectamos importantes erros en canto á 
súa localización, erros que tratamos de corrixir na medida 
do posible.

M2 do Monte Queimado

296



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

Para cada ben rexistrado, fíxose unha análise individua-
lizada dos axentes que lle causan afección, propondo unhas 
medidas correctoras. Tres dos bens víanse afectados fisica-
mente, avaliándose a afección como crítica. Outros oito ele-
mentos vían afectadas as súas áreas de protección, avaliando 
cada incidencia de xeito individualizado, debido á diferente 
incidencia dunhas e doutras. Feita a análise, detectamos 
que son catro os axentes que crean unha afección física so-
bre diferentes bens: a mellora dos accesos, as gabias de co-
municación entre aeroxeradores, un destes e o camiño que 
lle dá acceso. Ademais, outros catro axentes inciden sobre 
os contornos de ata doce dos bens rexistrados, incluídos os 
que xa contan cunha afección física.

O camiño de acceso para acondicionar terá que ter ex-
tremo coidado no treito que discorre entre as mámoas de 
Piabos e da Rega da Tía Luísa. Debido a que se trata dun 
camiño existente, o impacto cualificouse como compatible 
en todos os casos, salvo nun. Neste caso, a pista sitúase a tan 
só 3 m ao S do camiño, polo que o ancheamento do cami-
ño cara a ese punto danaríao irremediablemente. Deberase 
evitar, entón, o ancheamento cara ao S do camiño cando 
menos no seu contorno inmediato. Isto implica achegármo-
nos máis ás outras tres mámoas, pero déixannos estas algo 
máis de marxe dentro dese impacto sobre o perímetro de 
protección cualificado como compatible pola preexistencia 
do camiño.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE MONTERROSO

CD 102A 2009/586-0  

M6 do Monte Queimado

Rexistro de M1 de Piabós
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO  
SINGULAR DE MONTERROSO

Un dos aeroxeradores, ademais da rede viaria de acce-
so e do de comunicación co outro aeroxerador, así como as 
gabias entre ambos, incidían directamente sobre dous bens 
rexistrados como referencias, debido ás dúbidas sobre a súa 
natureza arqueolóxica. O resto das afeccións detectáronse 
sobre os contornos doutros bens, pero cunhas incidencias 
moderadas ou compatibles que non fan perigar a súa inte-
gridade nin alterarán excesivamente o seu contorno, tan só 
visualmente coa colocación dos propios aeroxeradores.

Unha parte da prospección centrouse na comproba-
ción dos xacementos inventariados polo Monte Agudo e a 
Carballoa, ao E da área de incidencia do PES, detectándo-
se diversos erros de posicionamento. Comprobados estes, 
concluímos que están todos mal posicionados, cuns desfa-
ses lonxe de seren aceptables. Prima entón unha revisión 
destes con vistas á corrección do erro na normativa munici-
pal, así como no Inventario de Ben Arqueolóxicos da Xunta 
de Galicia. Traballos que xa se escapan ao que é o ámbito do 
parque e do seu estudo de impacto.

CÓD. NOME CLAVE PAT. AFECCIÓN MÁX. GRAO AFEC. MÁX.

001xac M1 do Monte Queimado NOVA CONTORNO SEVERA

002xac M2 do Monte Queimado NOVA CONTORNO SEVERA

003ref Posible M3 no Monte Queimado NOVA FÍSICA CRÍTICA

004ref Posible M4 no Monte Queimado NOVA FÍSICA CRÍTICA

005ref Posible M5 do Monte Queimado NOVA CONTORNO SEVERA

006eet Marco 1 no Monte Queimado --- NON NULA

007xac M6 do Monte Queimado NOVA NON NULA

008xac M7 do Monte Queimado NOVA CONTORNO COMPATIBLE

009xac M8 do Monte Queimado NOVA CONTORNO COMPATIBLE

010eet Marco 2 no Monte Queimado --- NON NULA

011eet Marco 3 no Monte Queimado --- NON NULA

012eet Marco 4 no Monte Queimado --- NON NULA     

013xac M2 de Monte Agudo GA27032079 NON NULA

014xac M1 de Monte Agudo GA27032003 NON NULA

015xac M1 da Rega da Tía Luisa GA27032058 CONTORNO COMPATIBLE

016xac M2 da Rega da Tía Luisa GA27032107 CONTORNO COMPATIBLE

017xac M1 de Piabos NOVA FÍSICA CRÍTICA

018xac M2 de Piabos NOVA CONTORNO COMPATIBLE

019xac M4 da Chaira de Monte Agudo NOVA NON NULA

020xac M3 da Chaira de Monte Agudo GA27032080 NON NULA

021xref Posible M5 da Chaira de Monte Agudo NOVA NON NULA

022xac Mámoa de comprobación 1 na Carballoa --- NON NULA

023xac Mámoa de comprobación 2 na Carballoa --- NON NULA
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 PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA O ESTUDO 
DE IMPACTO CULTURAL DO PROXECTO DE 

CONSTRUCIÓN DO CORREDOR NORTE-NOROESTE 
DE ALTA VELOCIDADE. LIÑA MADRID-GALICIA. TREITO: 

LUBIÁN-OURENSE. SUBTREITO: VILARIÑO. RIOBÓ 
(SECTOR VILARIÑO-CERDEDELO) (CASTRELO DO VAL, 

A GUDIÑA, LAZA E VILARIÑO DE CONSO, OURENSE)
Manuel García Valdeiras

O proxecto foinos solicitado por Ineco, SA, empresa 
responsable do proxecto construtivo corredor norte-no-
roeste de alta velocidade. Liña de alta velocidade Ma-
drid-Galicia. Tramo Lubián-Ourense. Subtramo: Vilari-
ño-Riobó (sector Vilariño-Cerdedelo), proxecto que foi 
promovido polo Ministerio de Fomento a través da Secre-
taría de Estado de Infraestruturas e a Dirección Xeral de 
Ferrocarrís. 

A finalidade da prospección arqueolóxica tivo como 
obxectivo principal evitar  a destrución ou a alteración de 
posibles xacementos arqueolóxicos ou de calquera outro 
ben histórico-artístico ou etnográfico que poida localizarse 
na zona de construción do acceso ferroviario. 

O subtramo obxecto deste documento é comprendi-
do entre a estación de Vilariño de Conso e a estación de 
Laza-Cerdedelo, dentro do subtramo Vilariño-Riobó do 
estudo informativo. Discorre polos termos municipais de 
Vilariño de Conso, Castrelo do Val, Laza e A Gudiña, na 
provincia de Ourense.

No seguinte cadro, presentamos resumidos os resulta-
dos da prospección arqueolóxica e as medidas correctoras 
propostas para os elementos patrimoniais:

Localización do estudo
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Elemento 
patrimonial Impacto Medidas correctoras Distancia ao 

proxecto Concello Tipoloxía

Camiño de Santiago Severo Control remocións
Afección 
directa

Vilariño de 
Conso/Castrelo 
do Val

Histórica

Albariza Compatible Control remocións 110 m
Vilariño de 
Conso

Etnografía

Cristo Severo Traslado
Afección 
directa

Castrelo do Val Etnografía

Conxunto etnográfico Compatible Planimetría de obra 130 m Castrelo do Val Etnografía

Igrexa 
(Campobecerros)

Compatible Planimetría de obra 210 m Castrelo do Val Arquitectura

Inscricións modernas Compatible Planimetría de obra 220 m Castrelo do Val Arqueoloxía

Igrexa (Portocamba) Compatible Planimetría de obra 70 m (túnel) Castrelo do Val Arquitectura

Fonte Compatible Planimetría de obra 20 m (túnel) Castrelo do Val Etnografía

Igrexa (Cerdedelo) Compatible Planimetría de obra 130 m Laza Arquitectura

Fonte-cruceiro Compatible Planimetría de obra 130 m Laza Etnografía

Igrexa (necrópole) Compatible Planimetría de obra 300 m Laza Arqueoloxía

As conclusións do estudo pódense resumir en:
 » Temos novos elementos inventariados con respecto ao 

estudo informativo polo que, evidentemente e tendo 
en conta as reformas no proxecto, tamén presentamos 
variacións con respecto ás afeccións e ás medidas co-
rrectoras propostas.

 » O estudo informativo, en concreto a súa memoria ar-
queolóxica, serviunos de base no noso estudo, refor-
mamos o seu catálogo adaptándoo segundo o proxec-
to definitivo e corriximos os defectos na localización 
dalgúns dos elementos. Non localizamos xacementos 
arqueolóxicos inéditos. 

2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural
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 » Non hai impactos críticos.

 » As medidas correctoras divídense en preventivas para a 
fase previa (replanteo) e de execución do proxecto. En 
canto ás medidas correctoras propostas, temos as xené-
ricas como a localización dos elementos culturais rexis-
trados na planimetría de obra e o control arqueolóxico 
durante a fase de remoción de terras do proxecto; por 
outro lado, están as medidas correctoras específicas 
nalgúns dos impactos, como son o traslado da imaxe do 
Cristo en Campobecerros.

 » Co proxecto iniciado, comunicóusenos a localización 
definitiva dos vertedoiros. 

 » A última conclusión importante é a existencia de zonas 
de espesa vexetación e fortes pendentes, nas que non 
foi posible aplicar unha metodoloxía de prospección 
intensiva e cobertura total, iso fai que sexa recomen-
dable un proxecto de seguimento arqueolóxico da fase 
de execución do proxecto construtivo que inclúa un re-
paso da prospección daquelas zonas que teñen que ser 
deforestadas. 

Avaliamos un total de 18 impactos sobre o patrimonio 
cultural, 8 corresponden ao mesmo elemento (o Camiño 
de Santiago), 2 corresponden a xacementos ou achados 
arqueolóxicos, o resto (8) a elementos do patrimonio etno-
gráfico e arquitectónico. No que se refire aos tipos de im-
pacto, temos 2 impactos severos, 3 moderados e 13 com-
patibles. O primeiro que temos que destacar é a ausencia 
de impactos críticos. Para finalizar, queremos recalcar que 
con este estudo se lle dá cumprimento á principal medida 
correctora proposta no estudo informativo do proxecto de 
acceso ferroviario a Galicia. Tramo Lubián-Ourense, como 
era a necesidade de realizar unha prospección arqueolóxica 
intensiva una vez se van coñecendo os proxectos construti-
vos de cada subtramo. 

2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural
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 CT 102A 2009/624-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO SINGULAR DA CAÑIZA 
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

Por iniciativa e promoción do Concello da Cañiza, 
proxectouse a construción dun parque eólico singular no 
alto do Coto da Vella, como ampliación a un parque exis-
tente. Este feito, por decisión da Dirección Xeral de Calida-
de e Avaliación Ambiental, eximiunos de ter que someter o 
proxecto ao trámite de avaliación ambiental. Por outra par-
te, esta exención non é ampliable aos estudos de protección 
arqueolóxica correspondentes, en cumprimento da Lei de 
patrimonio cultural de Galicia, tendo que realizar un estudo 
arqueolóxico previo. Neste contexto, inscríbese a presente 
prospección.

O parque eólico singular da Cañiza terá unha poten-
cia instalada de 2,5 MW e estará constituído por un único 
aeroxerador de 2.500 kW de potencia máxima. A este ae-
roxerador acompáñao un centro de interconexión, ambos 
unidos por unha rede de cables soterrada. Os traballos ar-
queolóxicos tiveron como obxectivo a localización e a deli-
mitación de xacementos e elementos patrimoniais situados 
dentro da área de construción do parque. Só unha vez defi-
nidos estes é posible avaliar as afeccións derivadas das po-
sicións dos diferentes elementos que conforman o parque, 
propondo unhas primeiras medidas cautelares e correcto-
ras de cada impacto. 

A área do parque ocupa 7,72 ha e sitúase no monte do 
Coto da Vella, ao S da parroquia de Santa María da Fran-
queira, pertencente ao concello pontevedrés da Cañiza, 
preto dos límites con Batalláns, xa no concello das Neves. 
Estes montes, situados nos somontes meridionais dos mon-
tes da Paradanta, separan tamén as comarcas da Paradanta e 
do Condado. 

A avaliación de impacto non detectou afección ningun-
ha sobre bens arqueolóxicos ou etnográficos. Unhas cons-
trución circulares localizadas na parte E do Coto da Vella 
non son máis miradoiros construídos nos anos 90 pola co-
munidade de montes, polo que carecen de área de protec-
ción ningunha.

Na portela entre o Coto da Vella e o Coto Redondo, algo 
máis ao E, aparecen no Inventario dos Bens Arqueolóxicos 
de Galicia, dúas mámoas –a M1 e M2 do Coto Redondo 
(GA36009016 e 042)–. Inda que están situadas fóra da 
área afectada pola construción do PES, as súas áreas de pro-
tección espállanse por esta, polo que foron incluídas neste 
estudo. Explorada a zona con minuciosidade, non localiza-
mos resto ningún destas, dándoas por perdidas. Algo máis 
ao E, na ladeira E do Coto Redondo, localizamos un refuxio 

Disco lítico atopado en superficie
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de pastores, construído con simples muriños de cachotes 
baixo o abrigo dunha rocha elevada. Como elemento etno-
gráfico que é, conta con 50 m de perímetro de protección. 
Por outro lado, non detectamos topónimos que nos fagan 
sospeitar da presenza de novos xacementos arqueolóxicos.

Na ladeira E do Coto da Vella, a 30 m ao S-SE do refu-
xio de pastores e a 120 m ao W do sitio marcado para as má-
moas, atopamos en superficie un disco de pedra en granito 
local, de 14 cm de diámetro. A proximidade das mámoas, 
así como a súa máis que probable destrución en remocións 
de terra anteriores a este proxecto, fixo que o tivésemos en 
conta, malia que á hora de establecer os criterios avaliadores 
do impacto non supón ningunha variación nin ampliación. 

O seu tamaño e tipoloxía pode estar en relación con algún 
tipo de tapadeira de vasillas contedoras de líquido, tanto de 
época medieval coma anterior; inda que a ausencia de restos 
cerámicos no seu redor fai que isto non sexan máis ca elucu-
bracións sen maior argumentación. O que si está claro é que 
a forma circular do disco non é casual, a xulgar por certas 
marcas de percusión visibles nos seus cantos.

NOME CÓD. ID. CLAVE PAT. AFECCIÓN

Miradoiros do Coto da Vella ele.001-006 Non

Refuxio de pastores eet.007 Non

Mámoas do Coto Redondo, M1 e M2 xac.008-009 GA36009016 e 042 Non

Disco granítico (achado) mat.010 NOVA Non

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DA CAÑIZA 

CT 102A 2009/624-0  

Miradoiros da comunidade de montesRefuxio de pastores, ao fondo o parque eólico a 
ampliar
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 CT 102A 2009/641-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
SANEAMENTO DA PARROQUIA DE GOIÁN. 
CONCELLO DE TOMIÑO (PONTEVEDRA)
Darío Peña Pascual

Os obxectivos xerais da intervención arqueolóxica son 
determinar a presenza ou a ausencia de estruturas arqui-
tectónicas e/ou restos materiais de interese arqueolóxico, 
sexan estes de natureza histórica ou prehistórica e, como 
consecuencia, avaliar o impacto que sobre o patrimonio ar-
queolóxico poidan ocasionar as obras. O proxecto de obra 
formulaba a realización dunha nova rede de saneamento 
con canalización compacta de PVC cos seus corresponden-
tes pozos de rexistro de formigón.

 
ELEMENTOS 
AFECTADOS

CÓDIGO 
PATRIMONIO

ACCIÓN DE OBRA PERFÍS DE OBRA

Castro/Cresos/Castro 
de Fontela

GA36054023

Apertura de gabia 
para a realización 
dunha nova rede de 
saneamento

PERFIL 26.
P26-5 a
P 26-11.

Segundo resolución de 
Patrimonio, no tramo P 26-5 
a P26-7 non foi autorizada 
a construción da rede de 
saneamento

PERFIL 43. P43-3 a P43-11.

Forte da Concepción GA36054047

Apertura de gabia 
para a realización 
dunha nova rede de 
saneamento

PERFIL 9. P9-35 a P9-36.

PERFIL 29. P29-4 a P29-11.

PERFIL 30. P30-3 a P30-10.

PERFIL 31. P31-6 a P31-9.

PERFIL 32. P32-1 a P32-5. 
Tramo P32-2 a P32-5 non contemplado control no 
proxecto. Incluído segundo resolución de Patrimonio

PERFIL 53. P53-4 a P53-5.

PERFIL 55. P55-1 a P55-5.

Igrexa parroquial 
de San Cristovo de 
Goián

------------

Apertura de gabia 
para a realización 
dunha nova rede de 
saneamento

PERFIL 1. P1-1 a P1-3.

PERFIL 46. P46-0 a P46-2.

304



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

FORMULACIÓNS TEÓRICO-METODOLÓXICAS

A formulación básica e fundadora para realizar o segui-
mento arqueolóxico dunha obra de trazado lineal debe ser: 
reconverter a trincheira de obra nun gran perfil arqueolóxi-
co que permita documentar a través da metodoloxía arqueo-
lóxica todos os elementos arqueolóxicos ou tradicionais 
que aparezan ao longo da gabia de obra.

Sen o traballo arqueolóxico que descobre un depósito 
invisible en superficie ao informar da destrución efectuada 
por unha trincheira de obra, non só non se atoparía o de-
pósito, senón que non existiría afección ao patrimonio ar-
queolóxico. A incidencia parcial das obras sobre o rexistro 
arqueolóxico de natureza invisible non debe ser conside-
rada como unha mera destrución, senón como a condición 
básica que a cambio dunha agresión minimizable produce 
coñecemento e crea patrimonio.

REXISTRO ARQUEOLÓXICO

O rexistro da información estratigráfica ten como base 
o método de Edgard C. Harris (Harris, E. C.: Principios de 
estratigrafía arqueolóxica, Barcelona, 1991). O traballo 
ordenouse dentro dunha secuencia que consistiu na iden-
tificación dos depósitos, cortes e estruturas no perfil da ga-
bia, adxudicación dos correspondentes códigos de rexistro 
de unidades estratigráficas, análise da súa posición e rela-
ción estratigráfica co resto dos elementos, descrición des-
tes (seguindo os criterios de: VV.AA. Archaeological Site 
Manual, Museum of London Archaeology Service. Third 
edition-1994) e rexistro mediante debuxo e fotografía dos 
perfís.

CONDICIÓNS E ORGANIZACIÓN DO 
TRABALLO

 » Apertura dunha gabia para a colocación dos tubos. A 
gabia ten unha anchura aproximada de 80 cm e unha 
profundidade variable segundo o tramo de entre 140 
cm e 180 cm.

 » Limpeza, rexistro e fotografado dos perfís.

 » Colocación dos tubos e/ou construción de pozos de 
rexistro de formigón.

 » Tapado da canalización e da gabia. Compactación do 
recheo da gabia.

 » Rexistro fotográfico do contorno.

RESULTADOS

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE GOIÁN. CONCELLO DE TOMIÑO (PONTEVEDRA)

CD 102A 2009/641-0  

Apertura da gabia no contorno da igrexa de San 
Cristovo de Goián

Vista parcial do perfil da gabia 
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CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE GOIÁN. CONCELLO DE TOMIÑO (PONTEVEDRA)

PERFÍS DE OBRA ACCIÓN DE OBRA ELEMENTOS 
AFECTADOS

CÓDIGO 
PATRIMONIO

VALORACIÓN

PERFIL 26.P26-5 a P 26-11.

Apertura de gabia 
para a realización 
dunha nova rede 
de saneamento

Castro/Cresos/ 
Castro de Fontela

GA36054023

Segundo resolución de Patri-
monio, no tramo P 26-5 a P26-
7 non foi autorizada a constru-
ción da rede do saneamento.
No tramo restante, P26-7 a 
P26-11, non se puido realizar 
control arqueolóxico de obra 
ao estar esta xa realizada.

PERFIL 43. P43-3 a P43-11. Non se puido realizar control 
arqueolóxico de obra ao ato-
parse esta xa realizada.

PERFIL 9. P9-35 a P9-36.

Forte da Concepción GA36054047

Non se puido realizar control 
arqueolóxico de obra ao ato-
parse esta xa realizada.

PERFIL 29. P29-4 a P29-11. Non se constatou a presenza 
de estruturas ou restos mate-
riais de interese arqueolóxico.

PERFIL 30. P30-3 a P30-10. Non se constatou a presenza 
de estruturas ou restos mate-
riais de interese arqueolóxico.

PERFIL 31. P31-6 a P31-9. Tramo P31-6 a P31-9 non 
executado.

PERFIL 32. P32-1 a P32-5. Tramo P32-1 a P32-2. non exe-
cutado. Tramo P32-2 a P32-5 
non contemplado o control no 
proxecto. Incluído segundo re-
solución de Patrimonio. Non se 
puido realizar control arqueo-
lóxico de obra ao atoparse 
esta xa realizada.

PERFIL 53. P53-4 a P53-5. Non se puido realizar control 
arqueolóxico de obra ao ato-
parse esta xa realizada.

PERFIL 55. P55-1 a P55-5. Non se puido realizar control 
arqueolóxico de obra ao ato-
parse esta xa realizada.
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 CT 102A 2009/688-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DO CEMITERIO PARROQUIAL DE STA. 

MARIÑA DE ASADUR (MACEDA, OURENSE)
Jorge Lamas Bértolo

O 17 de decembro de 2009 levouse a cabo este proxec-
to de control, consistente na apertura dunha gabia duns 50 
m de lonxitude por 1 m de anchura e outro metro de profun-
didade para cementar o futuro muro de peche do cemiterio 
parroquial.

A freguesía de Asadur sitúase no canto NE do val do 
Medo, prolongación da serra de San Mamede. O val do 
Medo é rico en explotacións mineiras estanníferas, especial-
mente na zona de Tioira, tamén no concello de Maceda. No 

ano 1973, publicou D. Emilio Duro Peña os documentos 
referentes á igrexa de Sta. Mariña de Asadur, que viñeron 
aclarar o seu pasado como mosteiro de monxas bieitas do 
s. X ao XIV. Por outros datos do lugar e da contorna, póde-
se asegurar que xa tivo a súa importancia dende os tempos 
dos romanos. Na propia igrexa de Asadur, consérvase unha 
lousa con inscrición na que os interamnicos como contri-
buíntes ao fisco romano lle agradecen ao duuviro Quinto 
Licinio a súa honradez, non moi lonxe cara ao S pasaba a 

Vista xeral da gabia controlada
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vía XVIII ou Vía Nova do itinerario de Antonino. Para unir 
o período galaico-romano coa Idade Media, contamos cun 
baixorrelevo visigótico coa escena do Calvario, engarzado 
na parede N da sancristía. Como proba desta azarosa e lon-
ga existencia, a igrexa mostra restos da fábrica prerrománi-
ca, románica e da reforma da Idade Moderna que lle dá a súa 
actual forma. 

Estratigraficamente, a gabia presenta un único nivel de 
terra vexetal de cor gris escura, só rota por unha capa de 
terra arxilosa de cor marrón, de 3 m de lonxitude rexistrada 
e uns 50 cm de potencia media; esta capa, pola súa vez, tiña 
por encima outra capa de queimado de pouco máis de 10 
cm de potencia, esta incidencia estratigráfica foi rexistrada 
na zona central da gabia a uns 20 m do seu inicio. 

Na capa marrón arxilosa e na capa negra de queimado 
non se observaron materiais; na capa vexetal rexistráronse 
ata seis fragmentos de pestanas de tégula (que non se re-
colleron) mesturados con cerámica vidrada moderna/con-
temporánea, así como un perpiaño granítico. 

A gabia ten forma de “J”, o brazo curto de “J” que vai 
de E a W e pecha a prolongación do cemiterio polo S ten 
8, 5 m de lonxitude, presenta unha única capa onde a terra 
vexetal se mestura con cachotes de granito e cascallos de 
obras contemporáneas.

As obras de ampliación do cemiterio de Sta. Mariña de 
Asadur non representaron ningún prexuízo para o patrimo-
nio arqueolóxico; non obstante, a aparición de fragmen-
tos de pestanas de tégula en posición secundaria durante 
as remocións é indicio suficiente para que se manteñan as 
cautelas arqueolóxicas en futuras intervencións neste mo-
numento ou no seu contorno inmediato. 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DO CEMITERIO PARROQUIAL DE STA. MARIÑA DE ASADUR  
(MACEDA, OURENSE)

  CT 102A 2009/688-0
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 CT 102A 2009/704-0 

CONTROL ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS  
DE REPOBOACIÓN FORESTAL NO CONTORNO 

 DO CASTRO DE AGUASANTAS  
(COTOBADE, PONTEVEDRA)

Jorge Lamas Bértolo

Entre o 1 e o 14 de decembro de 2009, levouse a cabo 
este proxecto de control. Os resultados do control arqueo-
lóxico, tanto da roza mecánica como da apertura de bura-
tos para a plantación, foron completamente negativos. A 
limpeza non mostrou restos de estruturas e na apertura de 
buratos (varios centos) non se recolleu nin un fragmento de 
cerámica.

Polo que respecta á delimitación do castro, so puide-
mos realizala na ladeira occidental, na que se realizou a 
limpeza de vexetación, xa que as espesas toxeiras da ladeira 
oriental impediron completar o círculo. Recollemos unha 
serie de puntos con GPS manual no corte natural da pen-
dente coa coroa do esporón e que practicamente coincide 

co linde da área de reforestación, dende a pista que dá ac-
ceso á coroa e o punto onde remata o esporón e comeza a 
forte pendente da caída cara o SW. A repoboación forestal 
no contorno do castro de Augasantas non supuxo ningún 
prexuízo para o antedito xacemento arqueolóxico; é máis, a 
total falta de evidencias ante a limpeza da ladeira occidental 
e a apertura de buratos de 50 x 50 cm, algúns a menos de 
100 m da zona central da coroa nos que non apareceu nin 
o máis minúsculo fragmento cerámico ou calquera outro in-
dicio arqueolóxico, fainos supoñer que de conservarse res-
tos deste castro, estes están xa completamente destruídos 
co socalcamento da coroa ou ben  consérvanse nos socalcos 
orientais, onde a espesa vexetación nos impediu o acceso.

Vista da zona de repoboación 
controlada
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 CT 102A 2009/736-0 

SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA 
ESTRADA DE CANIDO N.º 109 (VIGO, PONTEVEDRA)
Andrés Bonilla Rodríguez

As sondaxes arqueolóxicas valorativas realizadas do 11 
ao 25 de xaneiro de 2010 no n.º 109 da estrada de Canido 
(Vigo, Pontevedra) nas zonas contempladas para a cons-
trución de cinco vivendas unifamiliares e un vieiro de nova 
creación, dentro da área de respecto da vila romana de To-
ralla (GA 36057037), incluída no catálogo de bens cultu-
rais do PXOM de Vigo ofreceron os seguintes resultados:

 » A estratigrafía do subsolo é uniforme en toda a zona 
intervida, e consiste nun nivel de area correspondente 
a unha duna costeira que se estende ao leste do xace-
mento de Toralla. Sobre este depositáronse un recheo 
de nivelación e unha capa de terra vexetal para a cons-
trución do xardín actualmente existente.

Estratigrafía cata 3
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SONDAXES ARQUEOLÓXICAS VALORATIVAS NA ESTRADA DE CANIDO N.º 109 (VIGO, PONTEVEDRA)

CT 102A 2009/736-0  

 » Durante o proceso de escavación non se localizou 
ningún indicio da existencia de niveis ou estruturas 
arqueolóxicas nas zonas que se sondaron. Logo de al-
canzar unha cota superior aos dous metros nas catas 1 
e 2, compróbase que o nivel natural de area continúa 
en profundidade, sen que se puidese determinar a súa 
potencia máxima.

 » Respecto aos materiais documentados, todos eles se 
localizan en posición secundaria, e predominan nume-
ricamente os fragmentos cerámicos de época moderna 
e contemporánea. Os únicos materiais de cronoloxía 
romana recuperados (dous fragmentos dunha peza de 
TSA-C, un fragmento de paredes finas e outro de cerá-
mica común) foron localizados en niveis de cronoloxía 
recente (UE 2, recheo de nivelación da parcela e UE 8, 
gabia con materiais recentes).

En consecuencia, e pese á proximidade da zona esca-
vada á vila romana de Toralla, as sondaxes arqueolóxicas 
valorativas que se realizaron non documentaron, nas cotas 
alcanzadas, a presenza do subsolo de ningún tipo de restos 
ou niveis arqueolóxicos que puidesen verse afectados polas 
obras previstas.

Respecto á posibilidade de que puidesen localizarse 
restos arqueolóxicos a cotas inferiores ás escavadas, cabe 
dicir que en ningún momento se documentaron indicios 
que avalen esta posibilidade (concentración de materiais, 
sinais de derrubamentos etc.).

Estratigrafía cata 4

311



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

 CT 102A 2009/765-0 

CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO DAS 
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO 
SINGULAR DE ARTEIXO (A CORUÑA)
María del Mar López Cordeiro

O control arqueolóxico das obras de construción do 
parque eólico singular de Arteixo (A Coruña) realizouse 
entre os meses de xaneiro e abril de 2010. Os obxectivos 
básicos da actuación concretáronse en tres puntos: (1) re-
visar e controlar as cautelas definidas no estudo de impac-
to; (2) controlar e solucionar a aparición de imprevistos 
de diversa índole; (3) evitar e corrixir a afección sobre os 
elementos novos e/ou coñecidos do patrimonio histórico e 
arqueolóxico; e (4) solucionar os problemas prácticos que 
eses elementos e incidencias formulasen ao desenvolve-
mento normal dos traballos de construción. Para a correcta 
consecución dos obxectivos anteriormente enumerados, 
realizouse un control e seguimento arqueolóxico das obras, 

que incluíu entre outras ferramentas básicas a prospección 
intensiva e a inspección exhaustiva e sistemática de per-
fís visibles. Como balance preliminar, podemos dicir que 
se cumpriron os obxectivos expostos no correspondente 
proxecto de actuación e que non se produciu afección nin-
gunha sobre o patrimonio cultural da zona afectada polas 
obras.

Os traballos realizados permitiron perfilar unha ca-
racterización xeoestratigráfica do espazo traballado, que 
se pode concretar nos seguintes puntos: (1) nos terreos 
afectados polas instalacións do parque eólico singular de 
Arteixo e da liña de evacuación deste non foron identifica-

Vista xeral da gabia para a canalización do cableado
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dos restos nin estruturas que contribúan á caracterización 
arqueolóxica da zona e á reconstrución do pasado prehis-
tórico desta; (2) unha das razóns polas cales non foron 
documentados restos podería estar relacionada coa propia 
configuración fisiográfica do sector, tal e como se especifi-
cou no correspondente estudo de impacto: (a) no caso do 
parque, é moi prominente e desprotexida, características 
que dificultarían a habitabilidade deste sector en época pre-
histórica; e (b) no da liña de evacuación coincide en gran 
parte do seu traxecto con zonas de ladeira e de fondo de val, 
pouco proclives á existencia e/ou á conservación de xace-
mentos arqueolóxicos; (3) malia o exposto no punto 2, a 
proximidade da mámoa de Alvite, a superficie aplanada bas-
tante ampla existente na cima do Monte Alto e a existencia 
nas proximidades de zonas de fácil tránsito non descartaban 
a posibilidade de existencia e/ou conservación de xace-
mento/s, extremo que como avanzamos non se confirmou; 

(4) a secuencia estratigráfica rexistrada en todo o espazo 
traballado é moi homoxénea, con leves variacións relacio-
nadas coa potencia dos niveis ou co diferente grao de me-
teorización do substrato. Concrétase no rexistro dun nivel 
de cor castaña escura-negra (UE001) que contén algunha 
grava de cuarzo de formas angulosas e facetadas e algún 
fragmento de material procedente do substrato, así como 
algunhas raíces e raiciñas, englobado todo iso en matriz fina 
limo areosa. Por debaixo, aparece o substrato (UE003) que 
pode aparecer totalmente meteorizado ou conservar toda a 
súa estrutura e dureza. Puntualmente, rexistrouse a exis-
tencia dunha transición de cor marrón (UE002); (5) dentro 
dos elementos do patrimonio cultural inventariados duran-
te a prospección previa e controlados durante esta fase, hai 
que destacar dous, a mencionada mámoa de Alvite e os res-
tos da explotación de volframio de monte do Lendo.

CT 102A 2009/765-0  

CONTROL E SEGUIMENTO ARQUEOLÓXICO DAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DE ARTEIXO (A CORUÑA)

Detalle da secuencia estratigráfica 
identificada na zona de traballo

Restos da explotación de volframio 
de Monte do Lendo, emprazados no 

ámbito de incidencia do parque
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 CT 102A 2009/774-0 

SONDAXES MECÁNICAS NA RUTA DA PRATA 
(ANGROIS, SANTIAGO)
Juan Carlos López García (DOA, SC)

1. INTRODUCIÓN

A intervención arqueolóxica obxecto do presente arti-
go ten a súa orixe no proxecto de construción “Corredor 
N-NO de alta velocidade. Eixe: Ourense-Santiago. Tramo: 
acceso á estación de Santiago de Compostela” que está a 
promover a ADIF.

Dentro do dito proxecto de construción inclúese no 
anexo 14 de integración ambiental remitido, por parte da 
ADIF, á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xun-
ta de Galicia, co obxecto de que esta emitise o informe 
preceptivo. 

O informe que a DXPC emite finalmente en relación 
co proxecto construtivo está asinado polo director xeral de 
Patrimonio Cultural, José Manuel Rey Pichel, o 11 de xuño 
de 2009 e recolle, entre outros requisitos, as seguintes  
consideracións:

3. (…) “É preciso realizar sondaxes arqueolóxicas (ar-
tigo 57.b da Lei 8/1995, de patrimonio cultural de Gali-
cia) valorativas transversais no tramo onde se proxectan as 
novas obras e que suporán a modificación dunha parte da 
rede viaria pola que actualmente discorre a Ruta da Prata, 
na zona de Angrois, tramo de 166 m de longo: no traxecto 
que discorre pola zona da Chaparra/Limpadoiro polo sur, 
cruza a actual liña férrea Ourense-Santiago pola ponte de 
Angrois e continúa polo Camiño Real de Angrois”.

2. A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA: 
DEFINICIÓN E RESULTADOS

Esta intervención tradúcese na apertura de 3 catas de 
sondaxe mecánicas, distribuídas ao longo do percorrido 
dos camiños de enlace que suporán a modificación da ruta 
xacobea nesta zona (CE-MI-0.2 e CE-MD-0.3).

Vista dos estratos pétreos da 
Sondaxe 1
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As dimensións, situación e orientación destas catas de 
sondaxe son as reflectidas na seguinte relación:

 
N.º CATA MEDIDAS ORIENTACIÓN REDE VIARIA P.K.

S-01 3x2 m NE-SO CE-MI-0.2 0+80

S-02 4x2 m NE-SO CE-MI-0.2 0+130

S-03 5x1 m E-O CE-MD-0.3 0+85

Tal e como pode observarse na localización das cua-
drículas de sondaxe, situáronse primordialmente (S-02 e 
03) de forma que permitisen comprobar a potencialidade 
patrimonial de ambas as dúas marxes da ruta (esquerda e 
dereita), atendendo ás distintas características que o tra-
zado do Camiño amosaba en cada zona. Adicionalmente, 
executouse unha terceira cata de sondaxe na traxectoria do 
sendeiro que transcorre a uns 40 m ao leste da Ruta da Pra-
ta na marxe esquerda (S-01), coa finalidade de verificar se 
esta rede viaria foi nalgún momento parte do Camiño, xa 
que esta zona sufrira importantes modificacións con motivo 
da construción da antiga vía do tren.

2.1. Sondaxe 1

Esta sondaxe, situada á altura do P.K. 0+80 do CE-
MI-0.2, con orientación NL-SO, presenta finalmente un-
has dimensións de 3 x 2 m. 

Os resultados arqueolóxicos desta sondaxe foron com-
pletamente negativos en canto á recuperación de restos ma-
teriais, inda que no aspecto estrutural se puido identificar o 
camiño orixinal, que se correspondería co estrato 1c, que 
describiremos a continuación. Porén, os datos obtidos pa-
recen apuntar máis a un camiño de servizo para acceder aos 
terreos que ao Camiño de Santiago.

SONDAXES MECÁNICAS NA RUTA DA PRATA (ANGROIS, SANTIAGO)

CT 102A 2009/774-0  

Vista do perfil meridional da 
Sondaxe 3
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Dende o punto de vista estratigráfico, unicamente dife-
renciamos 3 unidades estratigráficas:

 » U.E. 1a: este estrato, duns 50 cm de grosor, está for-
mado por un recheo moderno, que inclúe ladrillos, 
tellas e pedras, co fin de evitar o enchoupamento do 
camiño e facilitar o seu tránsito.

 » U.E. 1b: este estrato, duns 25 cm de grosor, está for-
mado por un recheo de terra e pedras de mediano tama-
ño, colocadas basicamente en plano co fin de facilitar 
o tránsito do camiño e que correspondería tamén a un 
uso contemporáneo.

 » U.E. 1c: este estrato, de 30 cm de potencia máxima, 
está formado por un recheo de terra e pedras de pe-
queno tamaño, colocadas basicamente en vertical e im-
bricadas unhas con outras, cun alto grado de erosión, 
formando un estrato moi compacto. Corresponde ao 
camiño orixinal, que podería ter unha orixe medieval 
ou moderna e que sería máis estreito que o actual, xa 
que só tiña 1,4-1,5 m de ancho, fronte aos 2,5 m que 
posúe actualmente.

En definitiva, e como xa sinalamos ao comezo, tanto a 
localización como as dimensións deste camiño antigo apun-
tan a un uso secundario, polo que descartamos que poida 
tratarse do Camiño de Santiago.

2.2. Sondaxe 2

Esta sondaxe, situada á altura do P.K. 0+130 do CE-
MI-0.2, con orientación NL-SO, presenta finalmente un-
has dimensións de 3,5 x 2 m.

Os resultados arqueolóxicos desta sondaxe foron com-
pletamente negativos, xa que non se detectou ningún resto 
estrutural ou material.

Dende o punto de vista estratigráfico, unicamente dife-
renciamos 2 unidades estratigráficas:

 » U.E. 2a: este estrato, duns 10 cm de grosor, está for-
mado pola capa asfáltica do camiño.

 » U.E. 2b: estrato composto basicamente por restos 
de ladrillos, tellas e formigón, moi compactado, duns 
30 cm de grosor, e que ten a súa orixe no asfaltado do 
camiño.

2.3. Sondaxe 3

Esta sondaxe, situada á altura do P.K. 0+85 do CE-
MD-0.3, con orientación NL-SO, presenta finalmente un-
has dimensións de 4 x 1 m.

Os resultados arqueolóxicos desta sondaxe foron com-
pletamente negativos, xa que non se detectou ningún resto 
estrutural ou material.

Dende o punto de vista estratigráfico, unicamente dife-
renciamos 2 unidades estratigráficas:

 » U.E. 3a: este estrato, duns 25 cm de grosor, está for-
mado pola capa de formigón do camiño.

 » U.E. 3b: estrato composto basicamente por unha serie 
de capas de recheo, de pedregosidade moi abundan-
te e gran compacidade. A orixe deste nivel, que acada 
unha profundidade máxima de 1,20 m de grosor, está 
relacionada coa construción do paso elevado sobre a 
vía férrea, co fin de elevar a cota do terreo, como nos 
confirmaron algúns veciños da zona.

3. CONCLUSIÓNS

Unha vez descritas e analizadas as tres sondaxes exe-
cutadas, podemos confirmar a ausencia de estruturas vin-
culadas á Vía da Prata, circunstancia que non semella estar 
vinculada ás alteracións provocadas nesta zona pola cons-
trución da vía férrea, senón máis ben a que este tramo do 
camiño non coincide co camiño histórico de Santiago que, 
posiblemente, discorrera pola liña de dorsal, a uns 100 m 
en dirección OSO.

SONDAXES MECÁNICAS NA RUTA DA PRATA (ANGROIS, SANTIAGO)
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316



II. Actuacións arqueolóxicas preventivas
2. Actuacións arqueolóxicas preventivas no medio rural

 CT 102A 2009/783-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. 
REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA ZONA 
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE S. XURXO DE 

GOÁ, COSPEITO (LUGO)
María Luz Fernández Sánchez

MOTIVACIÓN DA INTERVENCIÓN

O documento reflicte os resultados obtidos por mor da 
execución do proxecto de prospección arqueolóxica inten-
siva da zona de concentración parcelaria de Goá, San Xur-
xo, no termo municipal de Cospeito, provincia de Lugo, co 
fin da súa inclusión na “Redacción de documento ambiental 
da zona de concentración Parcelaria de S. Xurxo de Goá”, 
realizado pola empresa SIAL INXENIERÍA, S. L.

A actuación arqueolóxica concretouse na realización 
dunha prospección arqueolóxica de carácter intensivo, co 
gallo de identificar todos os bens patrimoniais situados na 
área xeográfica que abrangue a zona de actuación, dunhas 
918.9196 ha, e de avaliar as afeccións e as incidencias que 
o desenvolvemento das accións derivadas da concentración 
parcelaria poidan ocasionar nestes, en cumprimento das es-
pecificacións sobre impacto ou efecto ambiental, contidas 
na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural 
de Galicia, e no Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Au-
tónoma de Galicia.

Concretamente, a zona de afección englobou a prácti-
ca totalidade da parroquia de S. Xurxo de Goá, no concello 
de Cospeito, nos límites cos concellos de Begonte, Vilalba, 
Abadín, Pastoriza, Castro de Rei e Outeiro de Rei.

A actual intervención arqueolóxica tivo lugar, unha vez 
remitida a autorización pertinente, durante 4 xornadas; en 
concreto, os días 12, 13, 15 e 16 de febreiro de 2010.

METODOLOXÍA

Unha correcta metodoloxía require, en primeiro lugar, 
dispoñer dunha boa información sobre o patrimonio cultu-
ral e é por iso que se distingue entre os labores de gabinete 
e os labores de campo.

Os labores de gabinete centráronse nos seguintes 
aspectos:

Revisión da documentación bibliográfica relacionada 
coa zona de traballo: traballos de investigación, documen-
tación municipal, consulta das N.S.C. do P.U. do Concello 
de Cospeito.

Consulta e recompilación da información contida nos 
inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Estudo topográfico e fisiográfico da zona, con base na 
cartografía a escala 1:25.000, 1:10.000 e 1:5.000, coa 
finalidade de discernir aquelas unidades topográficas e/ou Cruceiro da Lamela, San Xurxo de Goá 

(Cospeito)
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fisiográficas que presentan unhas características idóneas 
ou apropiadas para o emprazamento de determinados xace-
mentos arqueolóxicos.

Análise da toponimia da zona a través da cartografía si-
nalada e de consulta realizadas aos veciños dos lugares in-
cluídos no ámbito espacial de estudo.

Os labores na fase de traballo de campo consistiron na 
comprobación de toda a información recollida na etapa de 
traballo de gabinete e na inspección da zona obxecto de 
estudo para localizar novos elementos. Nesta fase, hai que 
diferenciar: 

Prospección intensiva dos sectores nos que a presenza 
de evidencias arqueolóxicas no seu contorno máis inme-
diato (xacementos, estruturas, materiais arqueolóxicos), as 
condicións topográficas que presentan e a documentación 
nestas de toponimia significativa as converten en áreas de 
posible potencial arqueolóxico (APA), as cales deben ser 
obxecto dun control exhaustivo na fase de remoción de 
terras.

Prospección extensiva da superficie restante. 

Recollida e documentación, a través da consulta rea-
lizada aos veciños do lugar (enquisa etnográfica) daque-
les nomes indicativos da posible presenza de evidencias 

arqueolóxicas e etnográficas ou toponimia significativa e 
da información referente ás manifestacións ou referencias 
etnográficas de orde ideolóxica e/ou simbólica (costumes, 
tradicións, lendas...) relacionada coa zona de estudo.

Na memoria inclúese un Catálogo dos bens patrimo-
niais, elementos arqueolóxicos do presente estudo, tanto 
os xacementos facilmente recoñecibles (castro e túmulos), 
arqueoloxía visible, coma aqueles xacementos que non son 
detectables a simple vista, arqueoloxía non visible. 

Igualmente, adóptanse recursos metodolóxicos espe-
cíficos, para non só tratar de localizar xacementos, senón 
tamén de prever onde poden aparecer e propoñer as medi-
das correctoras máis axeitadas. 

Inclúese tamén o Catálogo dos bens patrimoniais, 
elementos etnográficos, patrimonio arquitectónico e et-
nográfico, propostos nun plano similar ao da arqueoloxía 
visible, xa que os ditos elementos ou os seus restos son cla-
ramente perceptibles e discernibles. Tan só se incorporan 
ao presente estudo aqueles elementos que, a causa da súa 
situación topográfica, a súa integridade ou preservación 
pode ser posta en perigo; é dicir, son máis propensos a ser 
obxecto de alteración por parte das obras que comporta 
unha concentración parcelaria. 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE S. XURXO DE GOÁ, COSPEITO (LUGO)

  CT 102A 2009/783-0

O Castro-GA27015017, detalle do corte da súa defensa

Vista Xeral polo L, O Castro-GA27015017
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Todos os elementos e xacementos arqueolóxicos iden-
tificados dentro da banda de prospección rexistráronse de 
acordo cunha ficha elaborada previamente, así como os im-
pactos definidos e as medidas correctoras propostas. Nela 
inclúense como puntos xerais: clave de identificación, de-
nominación, localización, emprazamento, contorno, des-
crición do elemento, protección patrimonial e documenta-
ción fotográfica.

RESULTADOS

A prospección arqueolóxica intensiva da Z.C.P. de S. 
Xurxo de Goá (Cospeito, Lugo) permitiu identificar un to-
tal de 36 elementos patrimoniais:

 Á categoría arquitectónica e etnográfica pertencen 33 
elementos: dúas capelas, catro cruceiros, unha casa grande, 
vinte e un cabazos, catro muíños.

 Á categoría arqueolóxica pertencen 3 bens, un asenta-
mento fortificado de tipo castrexo, O  Castro-GA27015017 
e dous túmulos funerarios do Neolítico final ou Idade de 
Bronce, túmulo de Froilán-GA27015071 e túmulo de 
Rodís-GA27015072.

Con respecto á organización das tarefas de prospec-
ción propias deste tipo de obra e tendo en conta as dimen-
sións da superficie de estudo, efectuouse unha análise 
visual de maior intensidade nas áreas nas que se localizan 
os xacementos arqueolóxicos que figuran no Inventario da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e no Inventario da 
Prospección Arqueolóxica Extensiva do Concello de Cos-
peito, e o seu contorno máis inmediato, nas áreas contiguas 
a edificios arquitectónicos que polas súas características 
poden ter asociado algún tipo de evidencia que indiquen 
a súa correspondencia con xacementos arqueolóxicos ou a 
presenza destes nas súas inmediacións, é o caso das igrexas 
de época medieval, así como aquelas áreas topográficas que 
polas súas características se consideran axeitadas para a súa 

ocupación, por parte dos grupos humanos, como pode ser, 
no caso que nos ocupa, toda a parte alta das dorsais que 
atravesan a zona de estudo, os esporóns terminais sobre o 
río Miño ou as cabeceiras de vagada. 

Na superficie restante, levouse a cabo unha inspección 
de tipo diferencial e efectuouse un recoñecemento visual 
do terreo máis exhaustivo nas zonas desprovistas de cuberta 
vexetal correspondentes, na maior parte dos casos, con pis-
tas agrícolas e con aqueles sectores nos que as condicións 
de vexetación permitiron sen maiores barreiras visuais a 
inspección do terreo, tales como as pradarías, e de carác-
ter extensivo na superficie restante; é dicir, naquelas áreas 
nas que as especies vexetais asociadas ao arboredo, funda-
mentalmente autóctono (carballos, bidueiros, ameneiros e 
salgueiros), e en menor medida de repoboación (piñeiros), 
non permitiron efectuar un varrido visual detallado da súa 
superficie.

Os bens patrimoniais identificados no ámbito de estu-
do recolléronse nunha táboa, na que se reflicte así mesmo a 
súa denominación, o tipo de evidencia patrimonial a que se 
refire e a súa adscrición cronocultural. 

Incluíuse unha táboa dos impactos detectados nos 
elementos patrimoniais reflectidos e detectáronse tres im-
pactos elevados: cruceiro da Lamela, cruceiro de Campo 
de Adán e cruceiro do Tumbo, por atoparse a carón de pis-
tas que poden ser obxecto de modificacións polas obras da 
concentración parcelaria e tres impactos moderados, sem-
pre e cando non se realicen remocións de terra profundas: 
O Castro-GA27015017, moi afectado polos labores agrí-
colas e habitacionais; o túmulo de Froilán-GA27015071, 
practicamente arrasado; o túmulo de Rodís-GA27015072, 
afectado polos labores forestais. Igualmente, co obxecto de 
minimizar os impactos, establecéronse as medidas correc-
toras máis acordes coa realidade patrimonial analizada.

CT 102A 2009/783-0  

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA ZONA DE CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA DE S. XURXO DE GOÁ, COSPEITO (LUGO)

Túmulo de Froilán, GA27015071,  
arrasado polos labores agrícolas
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 CT 102A 2009/784-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A 
AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO 
PARQUE EÓLICO SINGULAR DA LARACHA
Eduardo Breogán Nieto Muñiz 

Por iniciativa do Concello da Laracha, presentouse un 
proxecto de construción dun parque eólico singular. Como 
parte dos estudos de impacto, incorpórase unha avaliación 
de impacto arqueolóxico, para o cal é precisa a realización 
dunha prospección arqueolóxica da área afectada. Os tra-
ballos arqueolóxicos tiveron como obxectivo a localización 
e a delimitación de xacementos e elementos patrimoniais 
situados dentro da área de construción do parque. Só unha 
vez definidos estes, é posible avaliar as afeccións derivadas 
das posicións dos diferentes elementos que conforman o 
parque, propondo unhas primeiras medidas cautelares e 
correctoras de cada impacto.

O parque eólico de Monterroso estará constituído por 
1 único aeroxerador de 1.650 kW de potencia unitaria. 
Este aeroxerador acompañarase das correspondentes insta-
lacións eléctricas e da mellora dunha rede viaria de acceso 
existente. A escasos 50 m ao NE da posición do aeroxera-
dor discorre a liña de 15 kV Laracha-Alvite, na que se rea-
lizará a conexión no apoio máis próximo. Dada a proximi-
dade do punto de conexión, non será precisa a construción 
dunha liña de evacuación propia, sendo suficiente un paso 
aéreo-subterráneo. A obra civil precisa incluirá, polo tanto, 
a explanación da plataforma de montaxe para o aeroxera-
dor, a escavación da zona da cimentación e das gabias para 
a rede de cables, así como a mellora dos camiños de acceso 
e servizo.

Para o trazado da rede de camiños que lle debe dar ser-
vizo ao parque tanto nas fases de implantación coma na ex-
plotación utilizáronse na medida do posible aquelas redes 
viarias xa existentes que polas súas características fosen tec-
nicamente aproveitables. Só serán ancheados e mellorada 
a súa rasante onde sexa preciso. A lonxitude total da única 
rede viaria nova proxectada é de 40 m, quedando ademais 
embebido na plataforma de montaxe, polo que non require 
remocións de terra máis cás indicadas para esta. Para o ac-
ceso ao PES, aproveitarase un camiño existente que parte 
dende a aldea de Lendo, situada ao SE daquel, ascendendo 
ao monte Lendo pola súa ladeira S. Mide este camiño 1.070 
m de lonxitude e deberá dispor dunha anchura mínima de 5 
m a cada lado dende o seu eixe central, ademais das cune-
tas de desaugue laterais. Os movementos de terra, precisos 
para acadar a sección tipo de camiño, consistirán na limpeza 
de terra vexetal nun espesor medio de 20 cm, en desmontes 
para a redución de pendentes e nas obras para a drenaxe da 
auga. Visto isto, os axentes indirectos que poderán causar 
afección son: o propio aeroxerador, o centro de reparti-
mento, a gabia para a liña de evacuación e a adaptación do 
camiño existente.

A área do parque sitúase no monte de Lendo, ao NE da 
comarca de Bergantiños, no límite entre as parroquias de 
San Xulián de Lendo e Santa María de Noicela, pertencen-
tes aos concellos coruñeses da Laracha e Carballo, respec-
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tivamente. O mesmo monte fai límite coa parroquia de San 
Tomé de Monteagudo, pertencente ao concello de Arteixo. 
A pesar de ser un concello costeiro, tan só a parroquia de 
Caión contacta co mar. O territorio municipal é pouco acci-
dentado en xeral, con relevos moi suaves e pouco elevados, 
concentrándose as maiores altitudes no límite S, na serra 
de Montemaior (Monte Pedrouzo, 521 m; Coto Vello, 561 
m), limítrofe coa comarca de Ordes a través do concello de 
Cerceda. Cara ao N, estas elevacións diminúen cara ao río 
Anllóns, cuxa cunca se vai abrindo para albergar a maior 
concentración de núcleos de poboación, coincidindo coas 
terras máis produtivas. Na marxe dereita do río, ao N, dis-
ponse a segunda liña montañosa en importancia, formada 
pola serra de Santa Leocadia (410 m), en Arteixo, conti-
nuando polo Monteagudo (226 m), xa na Laracha. A parte 
central e noroccidental do municipio é moito máis llana, ex-
ceptuando as elevacións de Fragunde (279 m) e do monte 
Lendo (308 m), no que se instalará o PES, cuxa poligonal 
abarca unha superficie de 3,9 ha. 

Tras a exploración superficial do monte, onde se pre-
vé a construción do aeroxerador, non detectamos ningún 
elemento arqueolóxico en superficie, así como tampouco 
no contorno inmediato ao camiño de acceso para mellorar. 
Non rexistramos, porén, afección ningunha sobre bens 
arqueolóxicos ou etnográficos. Os elementos rexistrados 
fórono por se situar próximos ao camiño para reformar, 
como é o caso do Cruceiro Novo, inda que nun contorno ur-
banizado, ou no camiño de acceso ao núcleo de poboación, 
no que tamén se inclúe o conxunto da igrexa, cemiterio e 
reitoral. Todos estes elementos aparecen recollidos tamén 
no PXOM do concello da Laracha. En canto á inclusión do 
xacemento de Torrevella, xa no concello de Carballo, débe-
se a que é o xacemento inventariado máis próximo, inda que 
fóra da área de afección do PES, que se concentra na ladeira 
S. Coa súa inclusión queda protexido ante unha eventual 
modificación dos accesos, inda que esta non estea prevista.

Tampouco detectamos, dentro da área afectada, topó-
nimos que nos fagan sospeitar da presenza de novos xace-
mentos arqueolóxicos, fóra dos xa detectados, nin foi locali-
zado ningún tipo de resto moble de natureza arqueolóxica.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA PARA A AVALIACIÓN DO IMPACTO ARQUEOLÓXICO DO PARQUE EÓLICO SINGULAR DA LARACHA

CT 102A 2009/784-0  

NOME PLANO CÓD. ID. CLAVE PAT. AFECCIÓN

Túmulo do Cruceiro/Mámoa da Fraga P.1 ref.001 GA15041REF002-REF007 Non

Cruceiro Vello P.1 eet.002 ---- Non

Cruceiro Novo P.1 eet.003 ---- Non

Igrexa de San Xián de Lendo P.1 ear.004 ---- Non

Torrevella/Castro de Xemade P.1 xac.005 GA15019003-004 Non
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 CT 102A 2009/785-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. 
REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA Z.C.P. 
DE STA. COMBA E STA. M.ª GALEGOS-RIOTORTO 
(LUGO)
María Luz Fernández Sánchez

MOTIVACIÓN DA INTERVENCIÓN

O documento reflicte os resultados obtidos por mor da 
execución do proxecto de prospección arqueolóxica inten-
siva da Z.C.P. da Órrea, Santa Comba e Galegos, Sta. M.ª, 
termo municipal de Riotorto, provincia de Lugo, co fin da 
súa inclusión na “Redacción de documento ambiental da 
Z.C.P. de Sta. Comba da Órrea e Sta. M.ª Galegos”, reali-
zado pola empresa SIAL INXENIERÍA, S. L. 

A actuación arqueolóxica concretouse na realización 
dunha prospección arqueolóxica de carácter intensivo, co 
gallo de identificar todos os bens patrimoniais situados na 
área xeográfica que abrangue a zona de actuación, dunhas 
2.764,71 ha, e de avaliar as afeccións e incidencias que o 
desenvolvemento das accións derivadas da concentración 
parcelaria poidan ocasionar nestes, en cumprimento das es-
pecificacións sobre impacto ou efecto ambiental, contidas 
na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural 
de Galicia, e no Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo 
que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Au-
tónoma de Galicia. 

A zona de afección englobou a práctica totalidade das 
parroquias de Sta. Comba da Órrea e Sta. M.ª de Galegos, 
localizadas no extremo SL do concello de Riotorto, integra-
do na comarca de Meira.

A intervención arqueolóxica tivo lugar, unha vez remi-
tida a autorización pertinente, durante 4 xornadas; en con-
creto, os días 23, 24, 25 e 26 de febreiro de 2010.

METODOLOXÍA

Distinguiuse entre os labores de gabinete e os labores 
de campo.

Os labores de gabinete centráronse en:

Revisión da documentación bibliográfica relacionada 
coa zona de traballo: traballos de investigación, documen-
tación municipal, consulta das N.S.C. do P.U. do Concello 
de Cospeito.

Consulta e recompilación da información contida nos 
inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 

Os Castros, GA27054006, vista do foxo 
polo NL
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Estudo topográfico e fisiográfico da zona, con base na 
cartografía a escala 1:25.000, 1:10.000 e 1:5.000, coa 
finalidade de discernir aquelas unidades topográficas e/ou 
fisiográficas que presentan unhas características idóneas 
ou apropiadas para o emprazamento de determinados xace-
mentos arqueolóxicos.

Análise da toponimia da zona a través da cartografía si-
nalada e de consulta realizadas aos veciños dos lugares in-
cluídos no ámbito espacial de estudo.

Os labores na fase de traballo de campo consistiron na 
comprobación de toda a información recollida na etapa de 
traballo de gabinete e na inspección da zona obxecto de 
estudo para localizar novos elementos. Nesta fase hai que 
diferenciar: 

Prospección intensiva dos sectores nos que a presenza 
de evidencias arqueolóxicas no seu contorno máis inme-
diato (xacementos, estruturas, materiais arqueolóxicos), as 
condicións topográficas que presentan e a documentación 
nestas de toponimia significativa as converten en áreas de 
posible potencial arqueolóxico (APA), as cales deben ser 
obxecto dun control exhaustivo na fase de remoción de 
terras.

Prospección extensiva da superficie restante. 

Recollida e documentación, a través da consulta rea-
lizada aos veciños do lugar (enquisa etnográfica) daque-
les nomes indicativos da posible presenza de evidencias 
arqueolóxicas e etnográficas ou toponimia significativa e 
da información referente ás manifestacións ou referencias 
etnográficas de orde ideolóxica e/ou simbólica (costumes, 
tradicións, lendas...) relacionada coa zona de estudo.

Na memoria inclúese un Catálogo dos bens patrimo-
niais, elementos arqueolóxicos, do presente estudo tanto os 
xacementos facilmente recoñecibles, arqueoloxía visible, 
coma aqueles xacementos que non son detectables a sim-
ple vista, arqueoloxía non visible, e adoptáronse recursos 
metodolóxicos específicos, para non só tratar de localizar 
xacementos, senón tamén de prever onde poden aparecer e 
propoñer as medidas correctoras máis axeitadas. 

Inclúese tamén o Catálogo dos bens patrimoniais, ele-
mentos etnográficos, patrimonio arquitectónico e etnográ-
fico, propostos nun plano similar ao da arqueoloxía visible, 
xa que os ditos elementos ou os seus restos son claramente 
perceptibles e discernibles. 

Todos os elementos e xacementos arqueolóxicos iden-
tificados dentro da banda de prospección rexistráronse de 
acordo cunha ficha elaborada previamente, así como os im-
pactos definidos e as medidas correctoras propostas. Nela 
inclúense como puntos xerais: clave de identificación, de-

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA Z.C.P. DE STA. COMBA E STA. M.ª 
GALEGOS-RIOTORTO (LUGO)

CT 102A 2009/785-0  

Detalle da explotación mineira de Porto das 
Rozas

Explotación mineira de Porto das Rozas
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nominación, localización, emprazamento, contorno, des-
crición do elemento, protección patrimonial e documenta-
ción fotográfica.

RESULTADOS

 A prospección arqueolóxica intensiva da Z.C.P. de Sta. 
Comba da Órrea e Sta. M.ª de Galegos, Riotorto (Lugo), 
permitiu identificar un total de 129 elementos patrimoniais:

 Á categoría arquitectónica e etnográfica pertencen 
127 elementos: tres capelas, dúas casas grandes, sete muí-
ños, unha moa, dúas igrexas, 113 cabazos.

 Á categoría arqueolóxica pertencen 2 bens, un 
asentamento fortificado de tipo castrexo, Os Cas-
tros-GA27054006, unha explotación mineira, Porto das 
Rozas. 

Con respecto á organización das tarefas de prospec-
ción propias deste tipo de obra e tendo en conta as dimen-
sións da superficie de estudo, efectuouse unha análise 
visual de maior intensidade nas áreas nas que se localizan 
os xacementos arqueolóxicos que figuran no Inventario da 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, e o seu contorno 
máis inmediato, nas áreas contiguas a edificios arquitec-
tónicos que polas súas características poden ter asociado 
algún tipo de evidencia que indiquen a súa corresponden-
cia con xacementos arqueolóxicos ou a presenza destes nas 
súas inmediacións; é o caso, principalmente, das igrexas de 
época medieval, así como aquelas áreas topográficas que 
polas súas características se consideran axeitadas para a súa 
ocupación, por parte dos grupos humanos, como pode ser, 
no caso que nos ocupa, toda a parte alta das dorsais que de-
limitan polo O, SL, e o centro a zona de estudo, así como os 
recháns conformados nas súas ladeiras, os esporóns termi-
nais sobre o río Órrea e o río Eo ou as cabeceiras de vagada.

  Na superficie restante, levouse a cabo unha inspección 
de tipo diferencial e efectuouse un recoñecemento visual 
do terreo máis exhaustivo nas zonas desprovistas de cuber-
ta vexetal, pistas agrícolas e naqueles sectores nos que as 
condicións de vexetación permitiron sen maiores barrei-
ras visuais a inspección do terreo, pradarías, e de carácter 
extensivo na superficie restante; é dicir, áreas de especies 
vexetais asociadas ao arboredo, fundamentalmente autóc-
tono e en menor medida de repoboación, que non permi-
tiron efectuar un varrido visual detallado da súa superficie.

Os bens patrimoniais identificados no ámbito de estu-
do recolléronse nunha táboa, na que se reflicte así mesmo a 
súa denominación, o tipo de evidencia patrimonial a que se 
refire e a súa adscrición cronocultural. 

Incluíuse unha táboa dos impactos detectados nos ele-
mentos patrimoniais reflectidos e detectáronse impactos 
compatibles, un impacto moderado, sempre e cando non 
se realicen remocións de terra profundas: explotación mi-
neira Porto das Rozas; e un impacto crítico, Os Castros, 
GA27054006, que pode verse afectado polas obras da 
concentración parcelaria. Co obxecto de minimizar os im-
pactos, establecéronse as medidas correctoras máis acordes 
coa realidade patrimonial analizada.

Parte do territorio formaba parte dunha variante dos 
ramais do Camiño de Santiago do Norte, denominada ruta 
do interior por Meira a Lugo, que viña de Asturias e den-
de Xudán, núcleo próximo a Beche, chega a Regocorto, xa 
en Riotorto, pasaba pola parroquia de Órrea ata chegar ao 
mosteiro cisterciense de Meira. No val de Sta. Comba de 
Órrea ergueuse, na Idade Media, un mosteiro de monxas 
coñecido como mosteiro de Donas, preto da actual igrexa 
parroquial ou nos arredores. O couto do mosteiro corres-
pondíase coas parroquias de Galegos e A Órrea. En Gale-
gos coñécese a existencia dun hospital por un documento 
de aforamento do ano 1431.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA. REDACCIÓN DE DOCUMENTO AMBIENTAL DA Z.C.P. DE STA. COMBA E STA. M.ª 
GALEGOS-RIOTORTO (LUGO)
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NA  
DEPRESIÓN DE MONFORTE DE LEMOS E 
SONDAXE ARQUEOLÓXICA NO LUGAR DAS LAMAS 
(MONFORTE DE LEMOS, LUGO)
Xosé Pedro Rodríguez Álvarez
Arturo de Lombera Hermida
Ramón Fábregas Valcarce 
Talía Lazuén Fernández

AS SONDAXES DAS LAMAS

O lugar das Lamas (Monforte de Lemos) é unha ampla 
superficie de erosión cuaternaria onde se identificaron va-
rios puntos e dispersións con materiais arqueolóxicos, no 
marco das prospeccións levadas a cabo dende o ano 2006. 
A gran maioría foron adscritos ao modo 2 tecnolóxico, coa 
presenza de grandes configurados como bifaces e fendedo-
res. Malia que a totalidade dos achados realizados ata 2009 
eran superficiais, na localización das dispersións e nas súas 
densidades podíanse inferir, a priori, os lugares con maior 
probabilidades de atopar material en estratigrafía (FÁBRE-
GAS et al. 2007; RODRÍGUEZ et al. 2008). 

As actuacións de 2009 centráronse na realización de 
dúas catas cunhas dimensións iniciais de 2x2 m. Na loca-
lización das sondaxes, escolleuse un sector que se situaba 
lixeiramente máis elevado sobre o resto da superficie das 
Lamas, ofrecendo un bo dominio visual desta zona e das 
actuais zonas encharcadas que nela abundan. A realización 
destas catas perseguía varios obxectivos. En primeiro lugar, 
a realización dun control estratigráfico neste sector da su-
perficie das Lamas para poder realizar unha caracterización 
sedimentolóxica das formacións cuaternarias. Por outra 
banda, a localización en estratigrafía de artefactos paleolíti-
cos que poidan relacionarse cos achados en superficie.

As dúas catas estiveron separadas por unha distancia 
de 25 metros. Debido ao interese do material do nivel II da 
cata 2, a superficie de escavación desta cata foi ampliada a 
8 m2. Na cata 1, a potencia escavada foi de 140 cm. Nesta 
cata identificaronse 4 niveis, atopándose rexistro arqueo-
lóxico nos niveis II e III. Na cata 2, a potencia máxima esca-
vada foi de 92 cm, identificándose tres camadas, dos cales 
os niveis II e III proporcionaron artefactos líticos (figura 1).

As sondaxes proporcionaron 85 obxectos en contexto 
estratigráfico, aos que lles hai que sumar dous obxectos en 
superficie, localizados ao iniciar a escavación da cata 1. Na 
cata 1, foron recuperadas 26 pezas, das cales 17 correspon-
deron ao nivel II e 9 ao nivel III, mentres que na cata 2 se in-
ventariaron 59 pezas, das cales 29 corresponderon ao nivel 
II e 30 ao nivel III (FÁBREGAS et al. 2010) (Figura 2). Nos 
niveis escavados en ambas as catas, o seixo é a materia prima 
máis utilizada para a talla, seguida pola cuarcita. Os catro 
niveis coinciden tamén no predominio dos produtos non 
retocados, aínda que localizamos ferramentas configuradas 
en todos os niveis que proporcionaron material arqueolóxi-
co, salientando o 17,6% deste tipo de obxectos no nivel II 
da cata 1. En xeral, a maioría das ferramentas configuradas 
son lascas retocadas; porén, cabe mencionar que no nivel 
III da cata 1 e no nivel III da cata 2 aparecen instrumen-
tos configurados sobre canto. O peso dos núcleos tamén 
é diferente segundo o nivel. Así, no nivel III da cata 2, hai 
un 13,3% de núcleos, fronte ao 5,9% do nivel II da cata 1. 
En ningún dos núcleos recuperados se observou a posta en 
práctica dun método de produción que implique unha pre-
determinación sistemática da morfoloxía final das lascas.

En canto á tipoloxía das ferramentas configuradas, no 
nivel II da cata 1 identificamos un denticulado e unha rae-
deira. No nivel III da cata 1, destaca un triedro de cuarcita 
de gran formato (167 x 121 x 56 mm). Na cata 2, o nivel II 
conta con dúas lascas de cuarcita retocadas, unha das cales 
pode ser clasificada como raedeira. No nivel III da cata 2, 
destaca a presenza de dous cantos configurados mediante 
retoque continuo e dúas lascas retocadas (un denticulado e 
unha punta). (Figura 2)
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No curso da escavación tomáronse dúas mostras de se-
dimento no perfil leste e norte da cata 2 para a súa datación 
por OSL. A primeira mostra foi tomada no nivel II, asociado 
ao coluvión superior coa presenza de industria e a segunda 
tomouse no nivel IIIb, asociada ao depósito de industrias 
con maior rodamento e presenza de costras oxidadas. Os 
resultados obtidos son de 39866+3554 BP para a mostra 
do nivel IIIb, e 38947+3150 BP para a mostra do nivel II.

CONTEXTUALIZACIÓN DOS ACHADOS DAS 
LAMAS

Os niveis arqueolóxicos identificados nas Lamas co-
rrespóndense con diferentes niveis coluviais que cobren a 
formación do socalco fluvial que dá orixe á superficie das 
Lamas. Este feito permite extraer algunhas conclusións 
acerca da xénese e do contexto das industrias recuperadas 
nas Lamas. En primeiro lugar, temos a constatación da pre-
senza de varios niveis arqueolóxicos que poderían corres-
ponderse con varias ocupacións distintas. A diferenza no 
rodamento das pezas entre os artefactos dos niveis II e III 

da cata 2, así como nas materias primas e algúns aspectos 
(técnica, formato etc.), poderían indicar a presenza de dous 
momentos distintos de ocupación. Por unha banda, unha 
relacionada co primeiro nivel coluvial, nivel II, onde temos 
un lixeiro predominio das cuarcitas de grao fino, con escaso 
rodamento, un formato mediano e pequeno e con produtos 
centrípetos e discoidais. Por outra banda, os artefactos do 
nivel III presentan un maior formato, máis grao de roda-
mento, e presenza de BN1G de configuración ou explota-
ción e estratexias lonxitudinais e ortogonais na explotación. 
Características moi semellantes ás identificadas nas pezas 
recollidas en superficie adscritas ao modo 2. As costras oxi-
dadas adheridas á superficie das pezas posibilita relacionar 
esta alteración, propia deste nivel, con algunas pezas pre-
sentes nas coleccións superficiais. Con base nas caracte-
rísticas das pezas, do formato, do rodamento e da presenza 
de costras, a secuencia identificada na cata 2 posibilitaría 
a ordenación e a contextualización de gran parte dos acha-
dos realizados en superficie. Non obstante, debemos ter en 
conta a natureza coluvial destes niveis e a presenza de arte-

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA NA DEPRESIÓN DE MONFORTE DE LEMOS E SONDAXE ARQUEOLÓXICA 
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Figura 1: Superficie de escavación da cata II
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factos con diferentes graos de rodamento que indican o seu 
carácter secundario. Porén, o pequeno formato dalgunhas 
das lascas do nivel II e a frescura que presentan nas ares-
tas indícanos que, neste caso, o desprazamento das pezas 
non foi dende longas distancias. No nivel IIIb, o diferente 
grao de rodamento e a natureza das pezas fálannos dunha 
posición secundaria destas. A datación de 39866 ±3554 
BP amosaríanos o momento de deposición dese paquete 
coluvial, que semella traer material rodado e retraballado de 
momentos máis antigos. Na cata 1, a dispersión vertical dos 
artefactos e a natureza dos coluvios indican unha posición 
secundaria dos achados. 

Deste xeito, as sondaxes realizadas nas Lamas permi-
tiron constatar a presenza de cando menos dous niveis co-
luviais do Pleistoceno Superior que cobren os depósitos de 
orixe fluvial (nivel IV da cata 1, xeomorfoloxicamente máis 
antigos) nos que documentamos restos de ocupacións que 
non deberon ser moi lonxe do lugar de deposición actual, 
así como outros elementos de idade máis antiga, máis roda-
dos, e que poderían ser asimilables á maioría dos artefactos 
recuperados nas prospeccións e adscritos ao modo 2. Se 
atendemos á posición estratigráfica dos artefactos do nivel 
II da cata 2, á datación absoluta, ás particularidades técni-
cas e ao carácter in loco das pezas, este conxunto podería 
indicar unhas ocupacións do lugar das Lamas en momentos 
do Paleolítico medio, aínda que a escaseza de material e o 
contexto estratigráfico non permiten realizar unhas consi-
deracións máis concluíntes ao respecto.

O XACEMENTO DO REGUEIRAL

No lugar do Regueirial (Ribaslatas, Monforte de Le-
mos), atopáronse 23 artefactos líticos nas inmediacións 
dun corte, así como varias pezas en posición estratigráfica 
que indicaban a existencia de dous niveis arqueolóxicos. 
Segundo as características do conxunto lítico, adscribiuse 
ao modo 3 (FÁBREGAS et al. 2007; RODRÍGUEZ et al., 
2008). Esta superficie é un abano aluvial que cobre as arxi-
las terciarias onde foron identificados 6 niveis xeolóxicos, 
sendo os IV e VI os que achegaron a industria en estratigra-
fía. No nivel IV, de carácter aluvial, tomouse unha mostra de 
sedimento para a súa datación por OSL, que deu un resulta-
do de 69446 ±5472 BP, situándonos este momento a me-
diados do Pleistoceno superior. A datación é coherente coa 
adscrición proposta para o conxunto lítico do Regueiral, 
aínda que debemos tomala como ante quem, xa que se trata 
dun nivel coluvial e non de materiais en posición primaria. 
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Figura 2: Industria lítica da cata 2 do xacemento das Lamas

331



III. Inventario e catalogación

 CD 102A 2009/254-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA PARA A 
ELABORACIÓN DO PLAN DIRECTOR DA VÍA NOVA I 
(BAIXA LIMIA, OURENSE)
David Pérez López
Celso Hugo Barba Seara

A memoria que se describe a continuación foi encarga-
da pola empresa Proes Consultores SA, adxudicataria do 
plan director Vía Nova I, o 20 de marzo do 2009. Trátase 
da memoria da prospección arqueolóxica intensiva para 
o plan director da Vía Nova na Baixa Limia: estudo do terri-
torio histórico a ela vinculado, adxudicado pola Consellería 
de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. 

A Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Gali-
cia, consciente da necesidade de delimitar e protexer a Vía 
Nova, encargou o plan director Vía Nova I, co obxecto da 
identificación, delimitación e descrición concreta, precisa 
e xustificada do seu trazado e das súas zonas de protección, 

a súa diagnose, a compresión dos seus valores e a súa con-
servación e recuperación, de acordo co contido establecido 
no prego. O plan director representa, polo tanto, a estra-
texia de estudo e de diagnose dende a que se proxectarán 
e coordinarán as intervencións da súa conservación física 
e intelectual, mantemento e posta en valor, así como as do 
territorio histórico a ela vinculado.

Os terreos onde se executa o plan director forman parte 
da comarca de Baixa Limia galega e colle parte dos conce-
llos de Lobios, Muíños, Lobeira e Bande, situados no sur da 
provincia de Ourense. Neste territorio, a Vía Nova desen-
vólvese nun espazo de enorme interese cultural, atesouran-

Trazado da Via Nova entre a paisaxe agraria tradicional de Güin
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do un rico legado patrimonial e magníficas paisaxes rurais, 
combinadas coa riqueza natural que lle outorga o Parque 
Natural do Xurés e as ribeiras do río Limia, o ancestral Le-
thes dos romanos. Por este motivo, a bimilenaria calzada, 
cunha adecuada xestión, poderá servir de gran nexo entre 
os parques (Xurés-Gêres), contribuíndo ao desenvolve-
mento turístico e á dinamización dos núcleos transfrontei-
rizos.

O contexto histórico da construción da Vía Nova hai 
que situalo no proceso romanizador do noroeste, no que 
era moi importante que os invasores chegasen a todos os re-
cunchos do Imperio para poder controlar os recursos mate-
riais e humanos que lles permitían aos romanos xerar rique-
za para aumentar as súas conquistas. Nisto xogou un papel 
fundamental a apertura de novas vías de comunicación que 
conectasen as cidades, os castros, os vici e as villae, coas 
zonas mineiras e de explotación de recursos. Neste macro 
contexto, unido a un forte desenvolvemento económico, 
nace a Vía Nova ou Geira, de girum (xiros), conectando as 
cidades de Bracara Augusta (Braga, Portugal) e Asturica 
Augusta (Astorga, León). “Item alio itinere a Bracara As-
turcum”, é o nome co que figura no “Itinerarium Antoni-
ni”, documento redactado a finais do século III durante o 

reinado de Diocleciano. Foi construída na época Flavia, 
ou sexa, na segunda metade do século I d. C., durante os 
mandatos de Tito e Diocleciano, sendo legado da provincia 
bracarense C. Calpetanus Rantius Quirinalis Festus, cunha 
lonxitude total de CCXV millas (a milla romana equivale a 
1.480 m). Estudada e descrita por primeira vez polo padre 
José Matos Ferreira, no ano 1728.

Entre as súas características máis salientables destacan: 
o trazado a media ladeira para evitar as crecidas e a constru-
ción de pontes de moita envergadura; o gusto pola horizon-
talidade, tendendo a que as pendentes non superen o 5-6% 
de desnivel; un ancho de vía suficiente para o cruzamento 
de dous carros, 7 metros; os cortes nas rochas e os muros de 
contención na parte inferior da ladeira, para reencher o in-
terior con terra e pedras e así non ter que cortar a montaña; 
a construción de pontes con arcos de medio punto e per-
piaños almofadados para cruzar os grandes ríos, de madeira 
para os regatos e cuberto con grandes pedras e precisión 
para salvar as pequenas corgas; o mantemento de rasantes, 
imprescindible para facilitar o tránsito dos animais de car-
ga; e o intercalado de postos de muda ou cambio de caba-
lerías (mutatios), de fiscalización (portagem) e de descanso 
(mansios), para facilitar a marcha dos camiñantes.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA INTENSIVA PARA A ELABORACIÓN DO PLAN DIRECTOR DA VÍA NOVA I (BAIXA LIMIA, OURENSE)
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METODOLOXÍA E RESULTADO DOS 
TRABALLOS

Os traballos de prospección leváronse a cabo en todo 
o sector que abrangue a obra e segundo a metodoloxía ha-
bitual aceptada polos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da 
Dirección Xeral do Patrimonio, coas seguintes característi-
cas xerais divididas en varias fases de traballo:

Unha primeira fase de revisión documental e unha 
segunda fase de prospección superficial intensiva de 
toda a zona que abrangue o plan director que inclúe, ade-
mais da superficie lineal da Vía Nova, unha banda mínima 
de 500 metros a ambos os dous lados do eixe da vía, con 
puntuais ampliacións e/ou reducións a proposta do equipo 
redactor, en todo caso debidamente xustificadas. A pros-
pección estendeuse o suficiente para que nas marxes da 
calzada quedasen reflectidos os xacementos arqueolóxicos 
máis salientables. A prospección complementouse cunha 
análise estereoscópica da zona a partir da fotografía aérea  
do SITGA. 

O modelo de actuación foi o seguinte:
 » Nas zonas implicadas directamente na banda de 500 

metros a cada beira levouse a cabo unha prospección 
intensiva ao 100%, na medida en que o permitiu a vexe-
tación existente e a topografía do terreo.

 » Nas zonas de incidencia, entre os 50 e 200 metros do 
perímetro exterior da banda de 500 metros, levouse a 
cabo unha prospección intensiva de carácter selectivo 
que foi máis intensa naquelas zonas onde as caracterís-
ticas do terreo non facían descartar de antemán a exis-
tencia dun xacemento arqueolóxico.

 » Para rematar, nas zonas adxacentes ao plan director, 
a partir dos 200 metros, realizouse unha prospección 
extensiva que abrangueu os xacementos coñecidos e 
aquelas zonas onde era previsible a existencia de máis 
xacementos. 

 » A continuación, fíxose un estudo da toponimia menor 
do contorno do trazado da vía e recolleuse na memoria 
o inventariado do patrimonio arqueolóxico, os acha-

  CD 102A 2009/254-0
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dos, referencias, etnografía e o patrimonio histórico, 
relixioso e civil da área de influencia do plan director.

Ademais dos xacementos recollidos na fase de revi-
sión documental, o resultado dos traballos provocou a 
recollida de novos elementos arqueolóxicos e, polo tanto, 
a prospección deu uns resultados positivos. Os elementos 
arqueolóxicos de nova catalogación son: 

 » Tumbas romanas da Telleira: tumbas escavadas no 
xabre moi pretiño do paso da Vía Nova que se atopan 
asolagadas polas augas do encoro das Conchas, na pa-
rroquia de Santa Comba (Bande).

 » Xacemento romano da cova da Aceada: na marxe 
esquerda do río Limia, fronte ao complexo romano de 
Aquis Querquernis, afloran en superficie restos do pa-
ramento pétreo dunha edificación romana e abundante 
tegula, na parroquia de Santa María de Barxés (Muí-
ños).

 » Cova da Aceada ou Buraca da Moura: profunda focha 
de máis de tres metros de profundidade e 30 m de diá-
metro asociado a algún antigo labor extractivo vincula-
do aos asentamentos romanos próximos. Localízase na 
marxe esquerda do Limia, fronte ao complexo romano 
de Aquis Querquernis, na parroquia de Santa María de 
Barxés (Muíños).

 » Mámoa 1 do Monte da Fraga: mámoa situada nunha 
portela que dá acceso á basta chaira da Limia, na parro-
quia de Santiago de Güin (Bande).

 » Xacemento romano (contorno de Aquis): abundan-
te concentración de material de construción e tegula 
asociado a unha edificación illada de corte rectangular. 
Sitúase a medio camiño entre o campamento militar ro-
mano e a Mansio viaria, na parroquia de Santa Comba 
(Bande).

 » Veiga de Negueiroá: anacos de tegula grandes que 
poden estar vinculados á presenza de ruínas dun xace-
mento romano no arredores. Localízase na marxe dere-
ita do río Limia moi pegadiño ao paso da Vía Nova, na 
parroquia de Santiago de Negueiroá (Bande).

 » Astaúñas: localízanse preto do paso da Vía Nova ana-
cos de tegula e de cerámica común romana que poden 
estar asociados a algunha edificación relacionada coa 
vía. Sitúase na marxe dereita do río Limia, na parroquia 
de Santiago de Güin (Bande).

Ademais, durante os traballos de prospección recollé-
ronse novos achados arqueolóxicos: 

 » Miliario Casa da Devesa: pequeno anaco de miliario 
da Vía Nova dedicado a Trajano, situado no xardín dun-
ha casa da parroquia de Santa María de Río Caldo.

 » Miliario da Capela de Santa Lucía: anaco de miliario 
anepígrafe incrustado no muro dun terreo pegado á ca-
pela de Santa Lucía, na parroquia de Santa María de Río 
Caldo.

 » Ara de mármore de Santa Comba: ara anepígrafe de 
mármore que se atopa no interior de igrexa visigótica 
de Santa Comba de Bande.

 » Ara de granito de Santa Comba: pequena ara de gra-
nito que se garda no interior da igrexa visigótica de 
Santa Comba de Bande.

 » Miliario de Santa Comba: anaco de miliario epígrafe 
da Vía Nova, reempregado como pía bautismal dentro 
da igrexa visigótica de Santa Comba de Bande.

 » Miliario de Porto Quintela: miliario da Vía Nova, re-
situado no xardín de entrada do Centro de Interpreta-
ción do Campamento Romano de Aquis Querquernis.

 » Símbolo fálico de Aquis: pedra cilíndrica interpretada 
como símbolo fálico, colocada no xardín de entrada do 
Centro de Interpretación de Aquis Querquernis.

 » Sarcófago de Aquis: sarcófago medieval atopado preto 
de Aquis Querquenis e trasladado ao xardín de entrada 
do Centro de Interpretación do Campamento Romano.

 » Miliario das poldras: miliario da Vía Nova reemprega-
do como poldra dun antigo paso do río Limia entre as 
parroquias do Ribeiro e Lobios de Sever (Bande).

Tamén recollemos ao longo do contorno de protección 
da vía un inxente patrimonio etnográfico e histórico que 
reflectimos nos planos e acompañamos ficha de cada un na 
memoria. O patrimonio etnográfico componse basicamente 
de muíños, cruceiros, camiños vellos, pontellas, poldrados, 
poldras e alvarizas. Por outro lado, no patrimonio históri-
co recóllense os bens relixiosos e as obras arquitectónicas 
civís, como capelas, igrexas, pontes, reitorais, quintas, etc.
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DIAGNOSE DA VÍA NOVA

Unha vez rematados os traballos de prospección e reco-
llida de datos, puidemos elaborar unha diagnose do estado 
de conservación da vía e das súas principais patoloxías, no 
decurso entre a Portela do Home e a Portela de Ponte Liña-
res, que é o espazo que abrangue o plan director. En canto 
á súa conservación, temos que dicir que a Vía Nova chegou 
ata nós moi modificada e, na maior parte do seu trazado, 
nun pésimo estado de conservación. Así, nun primeiro 
tramo entre a Portela do Home e a Portela da María, a súa 
plataforma orixinal de desenvolvemento foi suplantada por 
un camiño medieval lousado e conservouse nunhas zonas 
o ager da vía a unha cota e o camiño medieval a outra. Nes-
te tramo, coma noutros da ladeira, a plataforma da calzada 
ía sostida por un muro de contención na parte inferior da 
ladeira, que se reenchía das achegas xeradas nos traballos 
de preparación. Este muro, que nalgún caso sobreelevaría 
o ager da vía dous ou tres metros por riba de onde estamos 
pisando na actualidade, atópase moi arrasado.

Pasada a Portela da María, entre o cruceiro e a ponte 
medieval do Sales, non se conserva ningún só vestixio ar-
queolóxico asociado á Vía Nova, en parte debido á profunda 
reestruturación que sufriu a paisaxe na Idade Media, coa re-
organización do territorio en socalcos da man dos Arauxos 
e a proliferación de pazos señoriais na Idade Moderna.

A partir da ponte do Sales, onde documentamos un 
novo tramo da vía, paralelo á actual estrada de subida a Gan-
ceiros, o seu trazado consérvase ata a presa das Conchas, 
pero non a súa plataforma, dado que foi suplantada pola 
actual estrada no primeiro terzo do século XX. Desde a 
presa ata a veiga de Negueiroá, o trazado da bimilenaria, así 
como a ponte romana que atravesa o Limia, atópase asola-
gado polas augas do encoro, feito que dificulta os labores de 
prospección. Foi grazas ao descenso das augas do encoro 
na época estival cando atopamos un novo tramo do traza-
do da vía co seu muro de acompañamento, que nos deu a 
referencia para seguir a cota e documentar fortes socalcos 
paralelos á actual estrada de San Fiz, que se corresponden 
coa calzada romana.

Entre Garabelos e Güin, desaparece totalmente o traza-
do, por mor da cavadura que sufriu o terreo coa concentra-
ción parcelaria da década dos noventa. Pero, pasado Güin, 
desenvólvese novamente un dos tramos mellor conservados 
da vía, co terraplén por onde discorría a calzada, onde son 
visibles os restos da caixa da vía, plataforma e paramento pé-
treo que sostén o recheo.

Así pois, desde o seu abandono para a finalidade que 
fora concibida, que debeu ser coetáneo á caída do Imperio 
Romano, constatamos que as principais causas que dificul-
tan a identificación do trazado da Vía Nova son: as concen-
tracións parcelarias, os socalcos ou cultivos en socalcos, as 
canteiras tradicionais, a construción de pistas forestais, a 
acumulación de cachotería, os desprendementos e os nu-
merosos fenómenos de erosión e sedimentación que a afec-
tan, provocados pola multitude de corgas e correntes que 
baixan da serra.

  CD 102A 2009/254-0
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 CD 102A 2009/281-0 

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 

CONCELLO DE MONTERREI (OURENSE)
Enriqueta López Rodríguez

Francisco Javier Chao Álvarez

A empresa Territorio e Arquitectura, SL, encargounos 
a realización dun traballo de catalogación e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de 
Monterrei (Ourense) de cara á elaboración do Plan xeral de 
ordenación municipal.

Os obxectivos que fundamentan o traballo arqueolóxi-
co son: 

1. Localizar os bens existentes de forma precisa sobre 
a cartografía do trazado. Para iso revisamos todos os 
xacementos, achados, referencias e topónimos ar-
queolóxicos inventariados.

2. Delimitar individualmente cada un dos xacementos 
inventariados con áreas de protección e de cautela 
que teñan en conta non só as súas estruturas visibles, 
senón tamén outros posibles restos existentes no seu 
contorno inmediato e que poden estar soterrados ou 
mergullados.

3. Atopar na medida do posible novos xacementos in-
éditos ata o momento.

A finalidade básica é a de elaborar e preparar un catálo-
go que conteña as referencias arqueolóxicas coñecidas1  
no termo municipal de Monterrei e nas áreas limítrofes 
co fin de seren incluídas, para a súa protección, dentro do 
novo PXOM. 

RESULTADOS

No catálogo de xacementos arqueolóxicos da Xunta de 
Galicia aparecían recollidos un total de 40 xacementos, 8 
achados e 1 referencia. A través do traballo de campo reali-
zado e da consulta das fontes bibliográficas puidemos docu-
mentar algúns novos bens de interese arqueolóxico2 maio-
ritariamente no concello de Monterrei, pero tamén unha 
referencia no concello limítrofe de Cualedro.

1 Evidentemente o dito catálogo debe permanecer aberto os 
elementos que vaian aparecendo en futuras intervencións. 

2 Resaltar a importancia e precisión da información reco-
llida no traballo publicado polo estudoso da comarca don Bruno 
Rúa e agradecerlle a súa colaboración persoal.  

RÚA MARTÍNEZ, B.; 2011. Guía arqueolóxica do Alto Tá-
mega (2.ª Ed.). Ourense.

Val e fortaleza de Monterrei. 
O enclave privilexiado deste 
val posibilita a súa ocupación 
ao longo de todas as épocas 
prehistóricas e históricas 
e queda testemuño na 
persistencia de abundantes 
restos e referencias 
arqueolóxicas. Neste sentido a 
fortaleza é un bo aglutinante 
desta característica
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CONCELLO DE MONTERREI

Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA32050041
OUTEIRO DA 
RAPOSA

FLARIZ
(S. PEDRO)

SANDÍN PETRÓGLIFO INDETERMINADO

GA32050042
A CARREIRA 
BRANCA

MEDEIROS
(STA. MARÍA)

MEDEIROS
TALLER-
FACTORÍA

INDETERMINADO

GA32050043
MÁMOA DO 
MONTE DO GRILO

VILELA
(SANTIAGO)

ENTRE CARZOÁ 
E SANDÍN

TÚMULO
NEOLÍTICO
CALCOLÍTICO
BRONCE

GA32050044 (*)
GA32028002

DOLMEN DE 
REBORDONDO

REBORDONDO
(S. MARTIÑO)

REBORDONDO TÚMULO 
MEGALÍTICO

NEOLÍTICO

GA32050(N1) OUTEIRO DA VELA
MADANELA
(SANTA MARÍA)

ENTRE 
MADANELA E 
SACEDA

PETRÓGLIFO INDETERMINADO

REFERENCIAS

REF32050002 AS FERRADURAS FLARIZ (S. PEDRO) A CARIDADE PETRÓGLIFO INDETERMINADO

REF32050003
CASTRO DE 
ALBARELLOS

ALBARELLOS 
(SANTIAGO)

ALBARELLOS CASTRO IDADE DO FERRO

REF32050004
OS POUSOS DA 
NOSA SEÑORA

FLARIZ (S. PEDRO) A CARIDADE PETRÓGLIFO INDETERMINADO

REF32050005
PONTE MEDIEVAL 
DE VILAZA

VILAZA 
(SAN SALVADOR)

VILAZA
OBRA OU 
EDIFICIO 
PÚBLICO

MEDIEVAL

REF32050006 LOMBO DA RODA
VENCES
(STA BAIA)

VENCES INDETERMINADO INDETERMINADO

REF32050(N1) CRUZ EN SAN PAIO
MEDEIROS
(SANTA MARÍA)

PARAXE DE SAN 
PAIO

PETRÓGLIFO INDETERMINADO

ACHADOS

ACH32050009
LAXE CON 
GRAVADOS 
GREMIAIS

ALBARELLOS 
(SANTIAGO)

GUIMAREI ACHADO ILLADO
MODERNO 
CONTEMPORÁNEO

ACH32050010 ARA DE MEDEIROS
MEDEIROS 
(SANTA MARIA)

MEDEIROS ACHADO ILLADO ROMANO

ACH32050(N1)
SARTEGO EN 
MEDEIROS

MEDEIROS
(SANTA MARÍA)

MEDEIROS ACHADO ILLADO MEDIEVAL

ACH32050(N2)
MARCO DO SEIXO 
BRANCO MARCO 
DO RECHAIRO

ALBARELLOS
(SANTIAGO)
PAZOS (SAN FIZ)

ENTRE 
ALBARELLOS E 
PAZOS

ACHADO ILLADO
ROMANO 
MEDIEVAL

ACH32050(N3)
MARCO DEITADO 
OS PEDRÓNS

ALBARELLOS
(SANTIAGO)
PAZOS (SAN FIZ)

ENTRE 
ALBARELLOS E 
PAZOS

ACHADO ILLADO
ROMANO 
MEDIEVAL

ACH32050(N4) MARCO DA VEIGA
ALBARELLOS
(SANTIAGO)
PAZOS (SAN FIZ)

ENTRE 
ALBARELLOS E 
PAZOS

ACHADO ILLADO MEDIEVAL

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE MONTERREI (OURENSE) 
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(*) O dolmen de Rebordondo está catalogado en Cualedro co GA32028002, en campo puidemos comprobar que a 
súa localización real é no concello de Monterrei polo que tamén lle fixemos ficha de xacemento GA32050044 (é dicir este 
xacemento tería agora mesmo dous códigos de inventario o GA32028002 de Cualedro e o GA32050044 de Monterrei).
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CD 102A 2009/281-0  

CONCELLO DE CUALEDRO

Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

REFERENCIAS

REF32028 - - - AS FERRADURAS
MONTES (STA. 
BAIA)

ENTRE SAN 
MARTIÑO E A 
CARIDADE

PETRÓGLIFO INDETERMINADO

Por outra banda, temos que subliñar que tres dos xacementos catalogados non foron localizados en campo, polo que a súa 
posición no plano é para o GA32050001 a que aparece recollida nas fichas de inventario e para os outros dous xacementos 
a que nos sinalan as xentes do lugar (a posición defire bastante da que aparecía recollida nas fichas, pero tendo en conta a 
variación que existe neste sentido en case todos os xacementos, coidamos que é máis realista facer caso ao que nos indican os 
veciños enquisados).

Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA32050001 MEDA
VENCES (STA 
BAIA)

SERRA DE 
MEDA

TÚMULO 
MEGALÍTICO

NEOLÍTICO

GA32050013
O BURATO-
COVATIÑAS

MEDEIROS (STA. 
MARÍA)

MEDEIROS COVA INDETERMINADO

GA32050029
PENEDO DAS 
FERRADURAS

VENCES (STA 
BAIA)

SERRA DE 
MEDA

PETRÓGLIFO IDADE DO BRONCE

Camiño de San 
Pedro – Camiño Vello 
GA32050032. A presenza 
de vestixios romanos en 
todo o val é moi evidente e 
xeneralizada sobre todo o 
territorio. Cousa distinta é 
poder concretar fisicamente 
algúns dos indicios coma no 
caso da rede viaria, resulta 
evidente que houbo unha 
importante rede de camiños 
pero o seu trazado exacto 
non podemos concretalo 
e mesmo é obxecto de 
distintas interpretacións
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  CD 102A 2009/281-0

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE MONTERREI (OURENSE) 

PROPOSTA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN

Na redacción da normativa do PXOM recóllense dous 
graos de protección para os xacementos (grao I para a for-
taleza de Monterrei declarada BIC e Grao II para os demais 
bens) e diferéncianse en cada un deles dúas áreas, unha de 
protección integral e outra de cautela.

Nos planos que elaboramos incluímos a nosa proposta 
de áreas de protección para cada un dos xacementos. 

 » Marcamos unha área de protección integral sobre a 
estrutura física visible do xacemento. Neste sentido 
temos que sinalar que non marcamos esta área en boa 
parte dos xacementos por non presentar estruturas fí-
sicas visibles que nos permitan delimitar con precisión 
a superficie que abarcan, por atoparse completamente 
destruídos ou ben porque os xacementos non puideron 
ser localizados co traballo de campo.

 » E unha área de cautela que abarca o seu contorno inme-
diato e que procuramos adaptar, na medida do posible, 
a fitos físicos da paisaxe facilmente identificables no 
terreo.   

 Sinalar tamén que aínda que os achados catalogados no 
concello de Monterrei son moi abondosos corresponden 
maioritariamente a pezas das que se descoñece a súa proce-
dencia, polo que non se localizan en plano e polo tanto non 
teñen repercusión territorial en materia urbanística.
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 CD 102A 2009/383-0 

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO 
DA PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU, 

PONTEVEDRA)
Paula Ballesteros Arias

FORMULACIÓNS

O estudo do patrimonio cultural do arquipélago de Ons 
encargoullo ao Laboratorio de Patrimonio (LaPa-CSIC) a 
dirección do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia. A dita actuación baseouse na iden-
tificación e caracterización deste espazo, tanto no ámbito 
fisiográfico coma histórico, arqueolóxico e etnográfico para 
desta maneira chegar a comprender as formas e os elemen-
tos da paisaxe cultural das illas e recuperar datos debida-
mente contextualizados no seu medio.

A Illa de Ons caracterízase por ser unha paisaxe cultural 
cun amplo abano de entidades arqueolóxicas e etnográficas 
definido na actualidade, fundamentalmente, polo seu carác-
ter agrario e pesqueiro. Nese sentido, ademais dos elemen-
tos arqueolóxicos, neste espazo temos un amplo rexistro de 
todos as entidades que constitúen a trama dunha paisaxe 
rural antiga característica de Galicia, xa que conserva as pe-
gadas íntegras da estrutura tradicional das terras, sen que 
nela interviñan factores alleos que enmascararen esta distri-
bución e explotación do espazo.

Os obxectivos da intervención que consideramos im-
portante acadar eran os seguintes:

 » Coñecer, identificar e definir o espazo no que iamos 
actuar.

 » Catalogar e caracterizar de xeito exhaustivo o espazo 
cultural, a nivel morfolóxico e estrutural.

 » Proceder á sistematización do rexistro documentado 
nos traballos de campo e, deste xeito, rexistrar as pau-
tas de construción e evolución deste espazo.

 » Contextualizar as entidades culturais con respecto ao 
seu contorno (tanto antrópico coma natural).

 » Estudar a morfoloxía do parcelario actual, así como a 
morfoloxía do parcelario antigo (utilización de foto-
grafía aérea do 1956 e comparación coa actual, mapa 
catastral e parcelario da zona co fin de diferenciar as 
entidades e cotexar información). Rexistro da distri-
bución do espazo e usos do solo actuais e a súa marca 
toponímica.

Panorámica que abarca o S da illa, zona chaira coñecida como as Xabreiras.
Recoñécese o castro Castelo dos Mouros, resaltando o relevo da illa. Ao fondo, Onza e Cíes
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 » Recompilar información de tradición oral a través de 
entrevistas etnográficas aos habitantes da illa. Indagar 
no espazo simbólico.

 » Realización dun estudo histórico buscando e analizan-
do fontes da idade moderna e contemporánea.

 » Definir aqueles espazos de especial sensibilidade, vul-
nerabilidade e potencionalidade arqueolóxica.

 » Valorar a situación patrimonial das entidades docu-
mentadas.

O estudo desta paisaxe realizouse mediante metodo-
loxía arqueolóxica, completada con outras disciplinas e 
metodoloxías de análise e documentación, dependendo das 
tarefas para desenvolver. Así, o estudo histórico supuxo 
unha procura exhaustiva e a análise das fontes documen-
tais, ademais da busca bibliográfica completa da illa de Ons, 
que abarca tanto temas relacionados coa propia illa como 
aqueles que poidan gardar algún tipo de relación co obxec-

to desta investigación. Este traballo elaborouse antes de 
empezar o traballo de campo para poder ter unha idea máis 
acertada do contexto histórico da illa. A elaboración deste 
estudo fíxose atendendo á orde cronolóxica da información 
de documentación histórica existente dende as primeiras 
noticias de época romana ata a actualidade. Onde hai máis 
información é da época contemporánea, especialmente po-
los cambios na adscrición municipal das illas e os proble-
mas derivados, que se inician pola petición do Marqués de 
Valladares de que as illas se agreguen a Bueu. Tamén hai 
información de como a Guerra Civil e, sobre todo, a pos-
guerra influíu nos habitantes da illa, tanto no eido social, 
coma económico e patrimonial, pasando a ser, a partir dese 
momento, propiedade do Estado e de como este proceso 
está sendo motivo de conflito na actualidade.

A metodoloxía adoptada no traballo de campo foi com-
plexa, xa que para alcanzar un grao de documentación sa-
tisfactoria dun rexistro tan diverso foi necesario deseñar 
unha estratexia de traballo que integrase as distintas posibi-
lidades e casuísticas derivadas da variedade e dispersión do 
rexistro patrimonial cultural.

Nun primeiro momento, realizouse a valoración dos 
compoñentes xa coñecidos tanto polo inventario arqueo-
lóxico coma pola bibliografía consultada e investigacións 
anteriores. Unha segunda fase consistiu nunha prospección 
intensiva de carácter superficial que abrangue a totalidade 
do terreo afectado polo proxecto. E a terceira fase de tra-
ballo contemplou a intensificación dos traballos en zonas 
concretas da área de estudo, co fin de localizar evidencias 
de cultura material que permitiran identificar xacementos 
arqueolóxicos non visibles en superficie. Completando esta 
fase, definíronse varias zonas de potencial arqueolóxico, 
zonas que por unha serie de casuísticas contempladas po-
derían albergar algún indicio arqueolóxico ou cando menos 
cultural.

O rexistro e a documentación do patrimonio cultural 
desta paisaxe organizouse en dúas categorías básicas: en-
tidades arqueolóxicas e entidades etnográficas, tendo en 
conta tanto o patrimonio material coma inmaterial, intanxi-
ble ou patrimonio vivo, xa que partimos da idea de que non 
hai unha división entre un patrimonio e outro, que ambos 
van unidos, o discurso e a materialidade, polo que o rexistro 
e a documentación etnográfica requiriu dunha procelosa ta-
refa de entrevistas aos veciños da zona.

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DA PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU, PONTEVEDRA)

  CD 102A 2009/383-0

Sepulcro antropomorfo coñecido como a Laxe do Crego, 
de orientación N-S
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RESULTADOS

No traballo desenvolvido, tratamos a paisaxe insular 
como un territorio de natureza complexa na que se combi-
na unha realidade material, cunha realidade intanxible, un 
significado histórico e unha dimensión paisaxística. Pola 
súa situación, delimitación, multidimensionalidade e par-
ticularidades culturais, as illas constituíron unha zona de 
influencia delimitada na paisaxe que ten a peculiaridade de 
ser un territorio no que as diferentes culturas, ao longo do 
tempo, deixaron a súa pegada na paisaxe. A visibilidade des-
ta acción antrópica abarca un amplo abano cronocultural, 
dende a prehistoria ata a actualidade.

As entidades que estaban rexistradas no catálogo de 
bens culturais da DXPC antes do traballo de campo foron 
dúas: o xacemento castrexo Castelo dos Mouros, entidade 
situada no Alto de Altura, xusto no lugar máis estreito da 
illa. Este asentamento ten un único recinto habitacional, 
inclinado cara ao E, rodeado por un foxo e un parapeto, 
ambos con máis potencia no arco N-W-S, nesa parte W 
obsérvanse dous pequenos foxos separados por un peque-
no parapeto. Na actualidade, tanto o asentamento coma o 
seu contorno están cubertos de vexetación de monte baixo, 

polo que non se puido definir con maior precisión as estru-
turas asociadas. E o xacemento romano de Canexol. Este 
xacemento esténdese ao longo de 300 m aproximadamente 
do perfil do areal do mesmo nome. Neste perfil rexistráron-
se unha serie de estruturas que, polas súas características e 
morfoloxía, se poderían asociar a unha factoría de salgadura 
de peixe de época romana (Ballesteros 2009).

Asemade, rexistráronse as seguintes entidades:
 » Entidades vinculadas á arte rupestre. Concretamen-

te tres petróglifos, dous situados na zona de Chan da 
Pólvora e un terceiro na Laxe, no barrio de Caño. Os 
motivos son abstractos con figuras xeométricas. 

 » Da Idade Media, un sarcófago antropomorfo nunha 
rocha no medio do mar, maila a súa suposta tapa sepul-
cral, fóra do seu contexto. Desta época poderían ser 
dúas fortificacións defensivas ou baterías: o castelo da 
Roda e o castelo de Pereiró. Trátase de dúas entidades 
vinculadas á arquitectura militar de Galicia. Ambas as 
dúas constan dun só “corpo de garda” e constitúen 
unha peza importante dende o punto de vista funcional, 
xa que desde alí domínanse visualmente os puntos de 
acceso á ría de Pontevedra.

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DA PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU, PONTEVEDRA)
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 » Inscricións históricas descontextualizadas, unha nun 
arco sita no interior dunha corte e outra como peza do 
puntal da porta dun cortello, ambas en Canexol.

 » Dentro do imaxinario colectivo, documentouse o lugar 
da Cova dos Mouros, cova natural con lenda asociada, 
vinculada ao xacemento castrexo de Castelo dos Mou-
ros. O imaxinario popular conta que hai un túnel que 
vai dende esta cova ata o illote do Cairo, situado no mar, 
enfronte a Canexol, que pola súa forma e tamaño desta-
ca entre as rochas do seu contorno.

Por outra banda, na illa de Onza documentáronse dúas 
entidades culturais, unha vinculada ás instalacións militares 
contemporáneas feitas para a defensa da ría, situada ao S da 
illa nun promontorio natural, ao E do areal da Porta do Sol. 
E unha segunda entidade correspóndese cos restos dunha 
posible cabana ou refuxio situada na penichaira de Onza, 
de planta irregular, medianeira a un afloramento granítico.

Da paisaxe tradicional intentouse rexistrar a totalidade 
do patrimonio construído. Tivéronse en conta as vivendas 
e dependencias domésticas, como hórreos, cortes, corte-
llos ou eiras existentes na illa. Para o seu completo rexis-
tro, cotexouse a información procedente do “Catálogo de 
Edificacións Existentes na Illa de Ons” do IRYDA feito nos 
anos 70 co seu estado actual e, desta forma, ver cambios, re-
formas, estado de abandono ou rehabilitación e ampliación 
destas vivendas; as zonas de actividade e de xestión da auga 

coma fontes e lavadoiros; as construcións relacionadas coas 
actividades pesqueiras coma o peirao, as casetas de pesca-
dores ou o propio faro; as construcións relacionadas coa re-
lixiosidade popular, como as dúas capelas, o camposanto ou 
o cruceiro; e o propio espazo agrario, no que se tiveron en 
conta tanto as entidades que constitúen por si mesmas ese 
espazo agrario (bancais e terrazas de cultivo, peches de te-
rreos) coma aquelas outras relacionadas coa obxectivación 
dese espazo. Nesta tarefa foi moi ilustrativa a comparanza 
dos espazos agrarios a través da fotointerpretación utilizan-
do o voo do 1956 no que se percibían as terrazas de cultivo 
en activo, co voo de 2003 no que eses mesmos espazos en 
socalcos aparecen practicamente invisibilizados debido ao 
abandono das prácticas agrarias.

Dentro deste proceso de documentación do patrimo-
nio cultural da illa, contemplouse o rexistro da memoria 
oral a través de entrevistas realizadas á xente da illa. Deste 
xeito, a entrevista contemplouse como a conexión entre o 
pasado e o presente, ofrecéndonos unha paisaxe de ideas 
que, como foi o caso, se puido contrastar facilmente cunha 
paisaxe física. Por isto, a finalidade da entrevista foi a de do-
tar dun sentido social a illa, visibilizar os seus moradores e 
darlles dun contido significativo ás construcións asociadas 
á economía pesqueira, agraria e gandeira desenvolvida nela.

ESTUDO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DA PAISAXE CULTURAL DAS ILLAS ONS (BUEU, PONTEVEDRA)
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 CD 102A 2009/396-0 

PROSPECCIÓNS ARQUEOLÓXICAS NAS CAVIDADES 
DO FOLÓN (CORUXO, VIGO)

Arturo de Lombera Hermida1

A. Ameijenda Iglesias1

E. Rodríguez Álvarez1

1O sistema do Folón é unha cavidade pseudokárstica de 
transfluencia desenvolvida en granito e constitúe unha das 
escasas cavidades do mundo na que se identifican morfo-
loxías propias dos sistemas kársticos en substrato granítico 
(Vaqueiro, 2003, Vaqueiro et al., 2008). O curso de augas 
actual é transitable 180 metros nunha rede de drenaxe sub-
terránea organizada en cinco niveis, con varios puntos de 
inundacións permanentes e algúns estacionais. O sistema 
do Folón desenvólvese a partir da alteración e erosión hí-
drica do esquema de fracturas derivadas dunha falla de tipo 
rachadura que se orixinou a finais da era Terciaria ou co-
mezos da Cuaternaria, formando unha rede de condutos no 
subsolo adaptada ás cruces das distintas fracturas. Grazas 
ao estudo do sistema de galerías, a súa dinámica e relación, 
constatouse a existencia de 5 canles colgadas identificadas 
nos diferentes sectores do sistema, chamados polo CEM 
niveis: L0/L1, L1/L2, L2/L3, L3/L4, L4/L5 (Vaquei-
ro, 2008; Vaqueiro et al., 2008), dentro dos cales pode-
mos atopar recheos sedimentarios en forma de finos (areas, 
limos ou ritmitas), así como elementos máis grosos como 
clastos de granito que percolan dende o exterior ou ben son 
introducidos pola corrente de auga. 

A importancia do complexo pseudocárstico do Folón 
radica tanto nos propios valores xeonaturais que nelas ato-
pamos (espeleotemas de Ópalo-A e pigotitas, microformas 
de alteración, fauna etc.), así como na considerable cantida-
de de materiais arqueolóxicos atopados no interior do pseu-
dokarst, especialmente grazas aos traballos levados a cabo 
polo Club Espeleolóxico de Maúxo (CEM), que evidencian 
un prolongado uso durante a Prehistoria recente. En canto 
ao patrimonio arqueolóxico do contorno das cavidades do 
Folón, destacamos os petróglifos, así como os distintos ele-
mentos de valor etnográfico.

As actuacións levadas a cabo para a realización dun in-
forme de cara á súa declaración como BIC comezaron co 
estudo previo da información patrimonial e bibliográfica 

1 Grupo de estudos para a prehistoria do noroeste 
(GEPN). Departamento de Historia I, Universidade de San-
tiago de Compostela.

dispoñible sobre os achados e xacementos documentados 
no contorno do complexo do Folón e na análise dos mate-
riais depositados no Museo Municipal de Vigo Quiñones 
de León. Con base nos datos acadados no gabinete, os la-
bores de campo perseguiron dous obxectivos. A prospec-
ción superficial centrouse na localización e descrición dos 
elementos situados no contorno do complexo, así como na 
identificación daquelas afeccións que poidan incidir sobre 
os bens e as cavidades. A prospección intensiva do interior 
da cova focalizouse na contextualización arqueolóxica dos 
achados realizados no interior da cavidade. 

O conxunto arqueolóxico do Folón caracterízase por 
rexistrar evidencias de ocupación neolítica, calcolítica, da 
Idade de Bronce e da época moderna-subcontemporánea. 
A pesar de existir un rango tan amplo de rexistros materiais, 
podemos caracterizar dous grupos cronolóxicos principais 
no que ás cerámicas se refire:

 » Un primeiro, que abranguería dende o Neolítico Final 
ata o Bronce Final, salientando exemplos de tipoloxía 
Penha; algún campaniforme dubidoso; e cerámica cal-
colítica con decoración en faixas en punta. As decora-
cións das cerámicas da Idade do Bronce, de maior ca-
lidade na factura, mudan cara a decoracións plásticas, 
dixitais ou algunha incisión. (Figura)

 » O segundo abrangue dende o período tardoimperial 
ata os anos centrais do medievo. As pezas desta época 
presentan polo xeral unha rodaxe moito máis acentuada 
que exemplos moito máis antigos. 

Finalmente, cabe salientar o feito de que ata o momento 
non se recuperou ningún material correspondente á Idade 
do Ferro e aos primeiros séculos da dominación romana, o 
que amosa un escaso interese polas cavidades neste perío-
do, aínda que polo momento non podemos inferir as causas 
destes. Esta amplitude de rexistro ten unha consecuencia 
moi directa á hora de dar unha explicación coherente a por 
que en tantos períodos ten o home unha presenza activa no 
contorno do Folón.
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Neste punto, a análise do contexto dos materiais ad-
quire unha importancia capital. O primeiro que debemos 
sinalar é que todas as pezas presentan un maior ou menor 
índice de rodaxe e/ou afectacións, dende pezas cunha mar-
cada esfericidade froito do arrastre continuo da auga, ata 
outras que debido á súa exposición continua á dinámica da 
cavidade presentan concrecións, aínda que non hai, e isto é 
un punto importante que convén salientar, ningún tipo de 

diferenza entre os períodos antes descritos; todas sufriron 
os mesmos procesos posdeposicionais.

Aquelas cun alto índice de rodaxe son unha parte baixa 
pero salientable da colección do Folón, mentres que moi-
tas das pezas mellor conservadas presentan unhas afec-
tacións relativamente débiles, o que nos fala de diversos 
mecanismos de introdución nas cavidades. Os diferentes 
graos de rodaxe das pezas, a presenza de remontaxes entre 
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fragmentos que proveñen de distintas salas, o diverso grao 
de fragmentación e alteración superficial dos obxectos, in-
dependentemente da súa cronoloxía, indican un contexto 
secundario e dificultan o esclarecemento do contexto de-
posicional para gran parte destes obxectos. Atendendo a 
estes aspectos, podemos diferenciar tres tipos de achegas 
ou contextos:

1. Achega hídrica. Pezas cun alto grao de rodamento 
e fragmentación que afecta a artefactos de diversas 
épocas, incluso da actual. A súa procedencia podería 
estar relacionada con lugares de ocupación situados 
no exterior das cavidades, augas arriba, e que serían 
introducidas pola acción do río da Rega.

2. Percolación in loco. A meirande parte das pezas 
mellor conservadas foron localizadas en contexto 
superficial ou encaixadas en fendeduras ou espazos 
entre bloques, probablemente tras percolar dende 
niveis superiores ou exteriores. As maiores concen-
tracións de restos sitúanse non niveis superiores 
(L4-L3) e en zonas moi próximas ás bocas actuais. 
Isto fai factible que pezas atopadas agora no inte-
rior das cavidades sexan arrastradas dende zonas 
próximas a esas aperturas, xa sexa dende as mesmas 
aperturas, como dende o espazo inmediato a elas. 
Estas evidencias, pola súa vez, poden ser indicios 
doutras posibles zonas de actividade no exterior. 
 
O feito de que algunhas das pezas recuperadas e pro-
cedentes de diferentes salas fosen máis tarde remon-
tadas no museo como é o caso de Fo-20, unha peza 
do Bronce Tardío, fannos pensar en accións posde-
posicionais, hídricas ou gravitacionais, que despra-
zan nun segundo momento eses fragmentos polo 
interior das cavidades.

3. Deposición in situ no interior das cavidades. Algun-
has pezas presentan menos dúbidas sobre a deposi-
ción intencional no interior das cavidades, en con-
creto a peza Fo-13. A deposición dos fragmentos que 
compoñen esta peza fíxose nunha pequena apertura a 
modo de repisa, sen que se poidan considerar afecta-
cións producidas polo arrastre ou a percolación des-
ta. Asemade, a presenza de grandes fragmentos de 
cerámica, con escaso rodamento e alteración superfi-
cial, fan pensar nunha posible deposición desas cerá-
micas no interior, pero cun posterior desprazamento 
ou percolación ata o seu lugar de achado actual.

Non é posible, cos datos dos que dispoñemos, facer 
unha precisión maior sobre o contexto dos materiais ar-
queolóxicos. No caso de Fo-13, parece claro que existe 

unha intencionalidade na localización da peza, posiblemen-
te relacionado con aspectos votivos ou simbólicos, contex-
to común noutras cavidades kársticas da Prehistoria recente 
peninsular. No resto dos casos, as interpretacións son máis 
complexas, aínda que sinalan a existencia dende a Prehis-
toria recente ata a época medieval de actividades realizadas 
no contorno inmediato das cavidades do Folón. O que si 
podemos descartar, tanto polo contexto deposicional coma 
polas condicións de habitabilidade das cavidades (forte hu-
midade, escasa iluminación e espazo etc.), é a existencia de 
ocupacións de carácter doméstico no interior do complexo 
do Folón.
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Neste texto presentamos a Intervención arqueolóxica 
no monte Urdiñeira e no seu contorno, integrada no marco 
do proxecto Organización Territorial da Provincia de Ou-
rense na Idade Media (ss. XII-XV), como unha experiencia 
piloto a través da arqueoloxía e da etnografía, na procura 
dunha aproximación transversal e diacrónica ás formas de 
poboamento dunha importante área de paso. Foi financia-
do pola Deputación Provincial de Ourense a través da con-
vocatoria de 2009 de axudas a grupos de investigación do 
Vicerreitorado do Campus de Ourense da Universidade de 
Vigo1. O traballo de campo foi desenvolvido entre o 24 de 
agosto e o 8 de setembro de 2009, aínda que as actividades 
en relación co proxecto se prolongan ata a actualidade.

1 REF 2009-INOU-04. O orzamento da intervención foi 
de 5.560 euros.

LOCALIZACIÓN DA ÁREA DE ESTUDO

A zona obxecto desta actuación arqueolóxica está no 
sueste da provincia de Ourense, inscribíndose nas primei-
ras alturas das serras orientais que separan a depresión 
de Monterrei (ao oeste) das terras zamoranas de Sanabria 
(ao leste). O monte Urdiñeira (tamén chamado Serra) é un 
estribo montañoso da parte sur do Invernadoiro, no cruza-
mento de importantes rutas de comunicación, parcialmente 
situado na zona norte do concello de Riós e a zona meridio-
nal do concello da Gudiña que forma, xunto co concello da 
Mezquita, a chamada Terra das Frieiras2.

XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO

Un primeiro plan3  xurdiu á volta do achado casual, cara 
a 1921, do denominado Tesouro da Urdiñeira, pola súa 
deficiente caracterización e divulgación. Aínda que había 
unha listaxe de xacementos e puntos arqueolóxicos xa refe-
ridos en catalogacións previas, procedente da documenta-
ción da Dirección Xeral de Patrimonio, da elaboración dos 
plans de ordenación dos concellos, ou dos traballos publi-
cados4, o corpus presentaba grandes baleiros e incorrec-
cións. Por outra banda, era precisa a comprobación de refe-
rencias difusas e a súa valoración nun contexto máis amplo e 
actualizado, así como a integración da zona nos traballos de 
síntese sobre a Prehistoria recente do noroeste peninsular.

2 Folla 265-IV (Campobecerros); Folla 266-III (A Gudi-
ña); Folla 303-II (Riós); Folla 304-I (Chaguazoso).

3 Os criterios foron presentados previamente no 2008 
(Comendador e Méndez, 2009).

4 Especialmente o de Rivas e Rodríguez (2002).

Aba oriental do monte Urdiñeira co Trabazón, no 
centro. Na confluencia entre o Cabanco do Trabazón e 
o río de Parada, atopouse o tesouro da Urdiñeira
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METODOLOXÍA E AVANCE DOS RESULTADOS

No deseño da intervención planeáronse catro activida-
des diferentes e complementarias das que presentamos un 
breve balance.

O monte Urdiñeira e a súa contorna inmediata foi 
obxecto dunha prospección intensiva establecida en fun-
ción da orografía con acusadas pendentes relativas. Como 
resultado destes traballos, foi localizado un túmulo no ex-
tremo setentrional da Serra, na Chaira das Pozas, así como 
o lugar do achado do Tesouro da Urdiñeira. A revisión de 
fragas e abrigos para a posible localización de arte rupestre 
resultou infrutuosa, pero constituíu un primeiro intento de 
busca de pintura esquemática na área fronteiriza5.

No territorio á volta da Urdiñeira, proxectouse unha 
prospección dirixida a lugares puntuais. Podemos men-
cionar a relocalización do xacemento da Corga da Mela, no 

5   A revisión dos indicios foi supervisada en agosto de 
2010 pola especialista portuguesa en arte rupestre, Lara Bacelar 
Alves.

lugar de Meiro Longo (Herosa, Pentes) e do lugar do acha-
do da estatua-menhir do Tameirón, onde foron localizados 
dous túmulos no contorno visual próximo, así como distin-
tos gravados a base de cazoletas e marcas de pouca entidade 
nos afloramentos de xisto próximos. O proxecto presentado 
incluía o levantamento do calco mediante luz artificial 
da estatua-menhir atopada casualmente en 1992 por un 
veciño do Tameirón e trasladada aos xardíns do Toural (Ro-
dríguez, 2002: 75-77). O conxunto dos traballos, así como 
unha lectura integrada deste achado presentouse para a súa 
publicación ás IV Xornadas Raianas celebradas no Sabugal 
en 2009 (Comendador, Rodríguez e Manteiga, no prelo).

Finalmente, a actuación tiña como tarefa primordial 
a difusión da actividade e a interacción coa poboación 
local. Entre as actividades realizadas durante as datas da 
intervención, realizouse un obradoiro cos veciños do con-
cello de Riós e un intercambio de información informal cos 
veciños de Parada da Serra. No verán do 2010, impartimos 
unha conferencia nas festas de Riós. É de destacar a reco-
lleita de referencias toponímicas e de folclore do contorno, 
que constituirá a base de novas intervencións. 

PROXECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA NO MONTE URDIÑEIRA E NO SEU CONTORNO  
(CONCELLOS DE RIÓS-A GUDIÑA, OURENSE) 
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As actividades divulgáronse a través do blog do proxec-
to que comezou a súa andadura antes da intervención e con-
tinúa activo como punto de encontro e reflexión sobre toda 
a información xerada. 

AVALIACIÓN E PERSPECTIVAS

A intervención supón unha achega aos estudos sobre 
o poboamento prehistórico da área suroriental de Galicia, 
necesitada dun urxente labor de síntese. A produción cien-
tífica xerada (Comendador e Méndez, 2009; Comendador, 
2009; Comendador, Manteiga, Rodríguez, no prelo) fai vi-
sible esta área no contexto da arqueoloxía transfronteiriza 
que pretendemos potenciar. 
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Esta achega permite unha mellor contextualización dos 
achados illados referidos pola investigación previa, como o 
tesouro da Urdiñeira ou a estatua-menhir do Tameirón. A 
revisión do seu contexto arqueolóxico local, rexional e in-
trarrexional, dótaos de contido e confirma para nós que a 
súa etiquetaxe “illamento” responde máis a carencias nas 
estratexias de investigación que a unha situación real. Re-
visións semellantes na contorna orixinaria de achados hoxe 
“illados en vitrinas” resultarían igualmente frutíferas, polo 
que propomos a experiencia como paradigmática nas actua-
cións de difusión da cultura material moble e valoramos as 
estratexias para a difusión deste tipo de achados na Rede 
Galega de Patrimonio Arqueolóxico.

Queremos destacar a experiencia moi positiva en canto 
“escola de arqueoloxía” coa participación de alumnos da 
Facultade de Historia da Universidade de Vigo, no marco 
da deficiente oferta formativa universitaria galega no eido 
da arqueoloxía de campo. A continuidade da investigación 
sobre a zona está asegurada na realización de traballos aca-
demicamente dirixidos. O proxecto non ten actualmente 
orzamento oficial, pero segue aberto con distintas liñas de 
investigación e actualmente trabállase en diversas ideas so-
bre as estratexias de difusión.

En conclusión, a avaliación do proxecto é moi positi-
va. Consideramos que non só contribuíu a achegar coñe-
cemento, senón a unha mellor valoración dos recursos cul-
turais coa intención de propiciar vindeiras actuacións de 
conservación, impulso e mellora destes bens. 
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 CD 102A 2009/429-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA NO 
BAIXO DA BORNEIRA (CANGAS, PONTEVEDRA)
David Santos Hernández

A raíz do achado o día 9 de Febreiro de 2009 por parte 
duns mergulladores duns restos de bronce de potencial ar-
queolóxico no Baixo da Borneira (Cangas) encárgase á em-
presa Argos S.L a realización dunha prospección arqueo-
lóxica subacuática no devandito punto, e que tivo lugar no 
mes de Setembro do mesmo ano.

Durante a actuación procedeuse tamén a prospectar 
os arredores do baixo, labor dificultado pola existencia de 
abundante alga Laminaria Digitata, que dificultou enorme-
mente a localización de posibles restos, e á presenza moi 
próxima dun polígono de bateas, o que enturbaba a auga e 
facía moi escasa a visibilidade da auga.

Aínda así, foron localizados os restos de dous barcos, e 
dous grupos de pezas de artillaría de ferro. Estes restos, se 
ben se sabía da súa existencia polas informacións recollidas 
polo Grupo García Alén, non estaban localizados con preci-
sión. Por iso comezouse pola área ao S. do faro, bordeando 
o límite do baixo en dirección á área situada ao W. do sinal, 
efectuando rúas paralelas e avanzando cara ao interior do 
arrecife.

Nun primeiro momento ten lugar o achado do pecio do 
Southern Cross, afundido en Novembro de 1909 cando, 
saíndo do porto de Vigo cara a Sudamérica, embarrancou 
na zona SW do baixo ao atopar o farol do mesmo apagado. 
Destacar deste pecio a conservación de grande parte do cas-
co (de ferro) e grande cantidade de barrís de cal que portaba 
como carga. Estes, a pesar de non se conservar o colector, 
que era de madeira, si conservan o seu contido coa forma 
do barril.

Ao día seguinte ten lugar o achado do pecio do Valpa-
raíso, afundido en Marzo de 1887 camiño de Chile, ao W 
do faro. Tal e como aparece nun gravado da época, foi acha-
do con escora cara a estribor. Presenta unha construción de 
tipo mixto (casco de madeira e ferro) e nos seus arredores 
presenta numerosos fragmentos cerámicos pertencentes á 
carga.

Despois de localizar estes dous pecios pasamos a pros-
pectar o punto onde xurdiron os materiais que motivaron 
esta actuación. A zona “foi varrida” por mergulladores 
deportivos tras publicarse en prensa o devandito descu-
brimento, non podéndose localizar máis restos da mesma 
tipoloxía que os causantes da intervención. O que si a pui-

Proa do Southern Cross

Proa do Valparaíso
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den localizar ao pé do faro foi un primeiro grupo de canóns 
(composto por 3 pezas de artillaría) e un número indeter-
minado de balas, todo eles firmemente concrecionado coa 
rocha. Así mesmo, achouse unha grande cantidade de pezas 
e pranchas de ferro, e madeira, a orixe da cal, aínda que se 
entenden como pertencentes a restos dun ou máis pecio 
modernos, é difícil de concretar.

Pero o achado máis espectacular tivo lugar nunha área 
máis ao N, onde xurdiron 21 pezas de artillaría, algunhas 
con balística concrecionada a estas, compoñendo a maior 
concentración de canóns do NW Español, con medidas que 
varían dende os 0,87m ata os 2,75m. Son medidas estas 
que hai que considerar con precaución, debido a que están 
distorsionadas pola concreción que presentan os canóns, 
froita da oxidación ao atoparse mergullado.

É un conxunto de canóns en parte localizados en dé-
cadas pasadas polo citado Grupo García Alén, pero nunca 
georreferenciados. Non é descartable a existencia de máis 
unidades de artillaría nos arredores deste grupo, debido a 
que ata na última inmersión efectuada se localizaron pezas. 
E iso debido á mencionada escasa visibilidade causada pola 
capa de metro e medio de Laminaria morta que cubría o fon-
do, e que era imposible de extraer no tempo que duraba a 
intervención. A xente da devandita asociación atribuíron no 
seu momento a súa existencia ao naufraxio da fragata fran-
cesa Le Hermenie ou Herminia, acontecido en 1762 neste 
punto costeiro, e así recolleuse con posteridade no Arquivo 
do Servizo de Patrimonio da Xunta de Galicia.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA NO BAIXO DA BORNEIRA (CANGAS, PONTEVEDRA)
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Tras un labor de investigación de arquivos e documen-
tos, puidéronse rectificar lixeiramente estes dous datos.  
A nave realmente chamábase Hermine, e naufragou un ano 
antes, en 1761, vindo reflectido este feito mesmo nun xor-
nal inglés datado a 5 de Xaneiro de 1762.

Os datos recollidos baixo a auga polos especialistas de 
Argos reflicten o predominio cuantitativo de canóns de 8 
libras (polo menos 16 de 21 canóns) sobre outros de me-
nor calibre (os 5 restantes), o que parece coincidir coas 
características armamentísticas da citada fragata, que en 

total portaba 32 canóns. Polo tanto, de confirmarse que se 
trata deste barco, faltarían por saír á luz máis pezas de ar-
tillaría nos arredores deste gran grupo. Destacar que este 
armamento parece ser o único resto que se conserva deste 
pecio, ao tratarse dunha zona de rompente moi rochosa, e 
con pouca profundidade, o que provocaría que todo resto 
de madeirame pertencente ao casco desapareza co paso dos 
anos con facilidade, só conservándose os restos dos que fa-
lamos, moito máis resistentes á dinámica mariña.

Ao tratarse dunha simple intervención de prospección 
arqueolóxica, só se puideron tomar datos visuais destes ca-
nóns, polo que resulta imposible así atribuilos como per-
tencentes a el Hermine. Este dilema podería resolverse da 
mesma forma que o está a facer o C.A.S de Andalucía nos 
pecio de Sancti Petri, pertencentes á batalla de Trafalgar: os 
canóns adoitan presentar información na súa superficie (na 
zona da faixa alta da culata ou nos tocos) tal como o ano en 
que foron realizados, baixo o mandato de qué rei,... e estes 
arqueólogos están a acceder a ela rompendo a concreción 
que a cobre, obtendo os datos, e volvendo cubrir a zona ex-
posta cunha resina que se endurece baixo a auga. Desta for-
ma non é necesario sacar os canóns a terra e levar a cabo un 
longo e caro proceso de restauración, podéndose deixar in 
situ, para mellor comprensión do xacemento arqueolóxico.

O Baixo de ala Borneira confírmase así como unha 
localización natural cun potencial arqueolóxico enorme, 
e, habida conta da cantidade de documentación existente 
acerca de afundimentos neste punto, e tendo en conta que a 
documentación só recolle unha pequena parte de acontece-
mentos dramáticos acontecidos como afundimentos, debe-
mos supoñer que debe haber moitos máis restos no arrecife 
e as súas inmediacións, pero que, debido á falta de tempo e 
ás condicións adversas de mergullo, non foron localizados. 
Preséntase tamén como un lugar idóneo para a creación 
dunha ruta arqueolóxica subacuática, tal e como se empeza 
a facer no Mediterráneo ou Portugal, achegando ao público 
o Patrimonio Cultural Subacuático dunha forma atractiva, 
directa e didáctica.

  CD 102A 2009/429-0
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Canóns da probable Hermine
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 CD 102A 2009/467-0 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA: 
REVISIÓN DAS ANOMALÍAS XEOFÍSICAS NO  

CABO FISTERRA
Miguel San Claudio Santa Cruz

No ano 2008 executouse unha prospección xeofísica 
no ámbito do cabo de Fisterra. Esta intervención ofreceu 
a localización de numerosas anomalías cuxa comprobación 
individual era imprescindible para coñecer a natureza de 
cada unha delas e eventualmente adscribirlles un marco cro-
nolóxico. Ademais recolléronse numerosas informacións 
orais acerca da presenza de elementos de interese patrimo-
nial que, así mesmo, era necesario localizar e caracterizar.

Revisáronse un total de 117 puntos (anomalías xeofísi-
cas e de transmisión oral) das cales 92 resultaron negativas 
e 25 positivas. Cada punto visitouse mediante mergullado-
res dotados de equipos de respiración autónomos que se 
somerxeron en cada unha das posicións obtidas. Estas in-
mersións supuxeron nalgúns casos buscas máis ou menos 
amplas en función da exactitude dos datos orais ofrecidos.

O obxectivo último dos traballos era incluír no Inven-
tario de xacementos arqueolóxicos subacuáticos de Galicia 
os depósitos detectados por medios xeofísicos ou por tradi-
ción oral na área de estudo e localizar outros novos median-
te prospección.

Para iso procedeuse a:
 » Executar unha prospección superficial intensiva das 

áreas susceptibles de albergar elementos de interese 
patrimonial.

 » Examinar a matriz xeolóxica onde se insiren os diferen-
tes depósitos localizados.

 » Evidenciar o nivel arqueolóxico de conservación dos 
eventuais depósitos localizados.

 » Documentar as primeiras probas no rexistro arqueo-
lóxico.

 » Determinar a configuración dos diferentes depósitos.

 » Avaliar contextualmente os diversos ítems visibles en 
cada un dos depósitos.

Como resultados máis destacados identificáronse os 
seguintes depósitos:

PECIO DA CORVETA FRANCESA BAYONNAISE

Mediante os datos bibliográficos obtidos durante a 
investigación previa, coñecemos a varada, incendio e pos-
terior explosión da corveta militar francesa Bayonnaise1. 
Este buque resultou sorprendido por un navío británico2 de 
maior porte cando se dirixía da Habana á Coruña. O inglés 
forzouna a embarrancar ao abeiro do cabo Fisterra o 28 de 
novembro de 1803, onde foi incendiada pola súa tripula-
ción para evitar a captura.

O depósito xerado foi localizado grazas tanto aos resul-
tados da prospección xeofísica, coma por información oral, 
nas inmediacións da paraxe submarina coñecida como “lim-
po do francés”.

Este depósito correspóndese cunha anomalía de so-
nar detectada, ademais informóusenos da existencia nas 
inmediacións deste punto de varios obxectos de orixe an-
trópica. Tamén foi descrito, polo menos, un canón cravado 
verticalmente no fondo. Informóusenos que en función da 
dinámica mariña, o depósito era cuberto e descuberto polo 
sedimento.

Durante a prospección deste pecio puido comprobar-
se a existencia de masivas concrecións metálicas formadas 
maioritariamente por ferro con algúns obxectos de bronce e 
chumbo incrustados. Baixo a area esténdese unha gran can-
tidade de munición esférica de artillaría de ferro, munición 
de chumbo para armas portátiles, obxectos da vida a bordo, 
e madeira estrutural do buque.

Púidose identificar o forro de cobre do casco, adherido 
directamente ao forro de madeira, ademais das correspon-
dentes cadernas e/ou varengas ás que se adhire un forro 
interior sobre estas.

Durante a prospección localizouse un conxunto de ca-
tro proxectís de chumbo correspondentes a armas lixeiras 
compatibles coas empregadas polas forzas armadas france-
sas durante o período das Guerras Napoleónicas.

1 28 canóns.

2 H.M.S. Ardent, 64 canóns.
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PECIO LANGOSTEIRA

Pecio de madeira con concrecións metálicas. Consér-
vanse polo menos tres tracas en conexión. Este pecio ato-
pa parcialmente enterrado baixo a area do fondo polo que 
non foi posible delimitar unha maior extensión deste. A 
falta dun estudo máis pormenorizado parece tratarse dos 
restos dunha embarcación de época contemporánea. Nas 
inmediacións localizouse unha cadea concrecionada de fe-
rro e describiuse a presenza dun canón de bronce que non 
puidemos localizar3. É necesario proceder á realización de 
sondaxes para poder delimitar e establecer unha adscrición 
cronolóxica máis concreta.

3 Referencias recentes infórmannos da actividade previa 
á nosa intervención de dúas embarcacións na zona que puidesen 
retirar esta peza.

CANÓN DE SARDIÑEIRO

Esta peza foi localizada mediante informes orais. Todas 
as informacións facían referencia a un intento de extracción 
da peza, que se subiu ata a superficie e logo volveuse a botar 
á auga ante o estado que presentaba e a que comezaba a des-
facerse. Un dos relatos facía referencia a que “o canón fer-
vía”, probablemente facendo referencia á saída de burbullas 
a través dos poros da concreción debido á diferenza de pre-
sións que fixo que os gases acumulados se expandisen.

É case seguro que a deposición da peza sexa secunda-
ria trasladado dende o lugar de recuperación. Os evidentes 
danos que presenta –nos que destaca unha rotura na cana– 
son consecuencia dos labores de extracción e o subseguinte 
golpe contra o fondo tras o seu abandono.

  CD 102A 2009/467-0
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S.S. SYRIAN 

Nas inmediacións de punta Restelos foi localizado un 
novo pecio que atribuímos aos restos do naufraxio do vapor 
británico Syrian que sabemos afundido na praia de Estorde 
en 1869.

Os restos do buque atópanse case totalmente enterra-
dos baixo a area, só eran apreciables unha prancha de ferro; 
dúas cadernas do mesmo metal, ademais de madeiras estru-
turais e concrecións metálicas.

Púidose comprobar a extensión dos restos baixo a area 
grazas ao detector de metais. Polos achadores transmitíuse-
nos a información de que este pecio en ocasións queda des-
cuberto de area, circunstancia que é aproveitada por algúns 
mergulladores para levar pezas de metal, cerámica e vidro 
“como recordo”.

PECIO CARRUMEIRO II

Pecio de aceiro de época contemporánea. Consérvase 
unha estrutura metálica de 50 metros de lonxitude por 16 
de anchura. Ademais de diverso material disperso polos 
arredores. Trátase dun pecio que foi claramente despezado.

Os seus achadores bautizaron este pecio co nome de 
Mount Parnasse, nome dun vapor grego, afundido aproxi-
madamente no mesmo lugar o 14 de febreiro de 1935.

PECIO MANUEL DOMÍNGUEZ SONEIRA 

Este pecio está constituído por 21 pezas circulares de 
pedra, aparentemente rodas de muíño de 1,02 metros de 
diámetro de media e entre 7 e 8 cm. de grosor, restos de 
concrecións metálicas e varios fragmentos cerámicos. Á 
espera de poder afondar os traballos neste lugar non puide-
mos adscribir de momento unha cronoloxía.

En total foron prospectar 117 puntos susceptibles de 
albergar restos de interese patrimonial no ámbito do cabo 
Fisterra. Do total prospectado, 92 puntos resultaron nega-
tivos e 25 positivos dende un punto de vista patrimonial. 
En proxecto presupostouse a comprobación de polo me-
nos 40 puntos. Estes bos resultados alcanzáronse grazas 
á utilización racional dos recursos dispoñibles, ademais da 
utilización do GPS subacuático adaptado por Archeonauta, 
SL para estes fins que permitiu comprobar varios puntos 
nunha única inmersión.

Do total de 464 anomalías detectadas durante a pros-
pección xeofísica realizada durante o ano 2008, na actuali-
dade restan unhas duascentas localizacións por comprobar.

É necesario avanzar nos traballos de documentación 
dos depósitos localizados ata este momento. O levantamen-
to planimétrico de cada un dos depósitos, así como a súa 
delimitación son pasos imprescindibles á hora de xestionar 
estes novos depósitos que viñeron a engrosar o patrimonio 
cultural galego.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA SUBACUÁTICA: REVISIÓN DAS ANOMALÍAS XEOFÍSICAS NO CABO FISTERRA
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inferior o forro exterior e o interior sobre as varengas
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 CD 102A 2009/470-0 

PROSPECCIÓN E DELIMITACIÓN DOS XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DO VICEDO 
(LUGO)
Xosé Lois Ladra Fernández

Por iniciativa da Dirección Xeral do Patrimonio Cultu-
ral, foille encargada á empresa Lúnula – Servizos Profesio-
nais de Patrimonio Cultural e Arqueoloxía a prospección 
e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do concello 
do Vicedo (Lugo) de cara á súa inclusión no futuro PXOM, 
con anterioridade á realización destes traballos figuraban 
no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Galicia un 
total de vinte e un rexistros para o termo municipal viceden-
se, estruturados en quince xacementos, catro referencias e 
dous topónimos.

A metodoloxía implementada consistiu na execución 
dunha prospección terrestre extensiva e selectiva, baseada 
no método usualmente denominado a mostraxe estratifi-
cada. O desenvolvemento dos labores ocupou tres fases 
de traballo diferenciadas e consecutivas: documentación e 
planificación previa, prospección de campo e ordenamento 
posterior da información xerada. 

Os labores de documentación incluíron unha ampla re-
visión da bibliografía científica e divulgativa preexistente, 
así como a consulta e baleirado de diversos corpos docu-
mentais: Inventario Arqueolóxico de Galicia, Catálogo de 
Xacementos Arqueolóxicos do Ministerio de Cultura, Ca-
tálogo de Xacementos Arqueolóxicos da Costa Lucense da 
USC, Catastro de Rústica... 

A planificación previa consistiu basicamente na selec-
ción dunha serie de zonas susceptibles de acubillaren res-
tos arqueolóxicos que posteriormente foron prospectadas 
de xeito mais intensivo. Asemade, fixéronse enquisas orais 
sistemáticas aos veciños das máis de cento trinta entidades 
singulares de poboación recollidas no Nomenclator de Ga-
licia e nas follas do Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 
25.000. Tamén se mantiveron diversas reunións informati-
vas co persoal do concello, coas asociacións veciñais e cos 
investigadores locais.

Ara votiva 
 galaico-romana de Suegos
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Por outra banda, unha vez finalizados os labores de 
campo, pasouse dos vinte e un rexistros iniciais do Inven-
tario Arqueolóxico de Galicia a un total de cincuenta e dúas 
entradas, estruturadas en dezaoito xacementos, dous acha-
dos, oito referencias e vinte e tres topónimos.

Os principais resultados desta actuación pódense re-
sumir na revisión e actualización dos rexistros anteriores, 
aos que se incorporaron tres novos xacementos, dous no-
vos achados, catro novas referencias e vinte e un novos  
topónimos. 

Os xacementos que foron dados de alta son: o túmulo 
funerario prehistórico da Pena dos Foles, a calzada da Insua 
de San Martiño e os restos do mosteiro medieval de San Mi-
guel da Illa Coelleira. Co primeiro deles acrecéntase a nó-
mina de medorras implantadas en territorio vicedense, ao 
tempo que se dá a coñecer unha posíbel necrópole inédita 
que se estende ao longo dunha ampla penechaira. A calzada 
supón a identificación dunha antiga vía de comunicación se-
guramente relacionada co acceso ao poboado fortificado da 
Insua e ao mosteiro de San Martiño, actualmente mergulla-
da baixo as augas do Esteiro do Sor. Finalmente, pensamos 
que coa localización exacta dos restos do cenobio insular 
da Coelleira se pon fin a unha longa disputa historiográfi-
ca que se mantivo aberta durante case un século, acadando 
mesmo os momentos actuais.

Un dos novos achados identificados corresponde ao 
machado de bronce con dúas anelas no lugar do Morgallón, 

que nos fala por vez primeira da existencia de restos mate-
riais móbeis adscribibles á Idade do Bronce neste concello. 
Asemade, a outra descuberta concretízase na ara votiva 
reaproveitada como material de construción na igrexa pa-
rroquial de Santa María de Suegos, a partir da cal podemos 
achegar probas inequívocas dos primeiros textos escritos 
localizados en territorio vicedense.

As novas referencias supoñen claros indicios da even-
tual existencia de restos arqueolóxicos de diversa índole, 
tipoloxía e adscrición cronocultural. Así, cumpriría citar os 
túmulos de Chao do Marco, o asentamento do Carrusco e as 
posibles localizacións dos cenobios medievais de San Paio 
e San Martiño.

Por outra banda, ao longo dos labores de prospec-
ción tamén se identificaron restos fósiles paleontolóxicos 
no areal de San Román, ao tempo que se incluíron na co-
rrespondente memoria técnica as fontes documentais que 
informan da potencial existencia de pecios ou xacementos 
arqueolóxicos subacuáticos no litoral vicedense.

Finalmente, convén non esquecer que coa realización 
desta prospección e delimitación dos xacementos do con-
cello do Vicedo se xerou un amplo corpus documental que 
servirá de base para a elaboración do Plan xeral de ordena-
ción municipal, no cal serán incluídos todos os resultados 
deste traballo, garantindo así de xeito legal a súa preserva-
ción futura.

PROSPECCIÓN E DELIMITACIÓN DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DO VICEDO (LUGO)
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Restos do mosteiro da Illa Coelleira
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 CD 102A 2009/486-0 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓXICA DO CAMIÑO 
INGLÉS A SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Jorge Lamas Bértolo

O proxecto foinos solicitado por Cotesa, empresa con-
tratada pola Xunta de Galicia para a elaboración do “Estu-
do do territorio histórico vinculado ao Camiño Inglés de 
Santiago”, co fin de elaborar unha proposta de trazado e 
das súas zonas de protección. Unha das fases fundamen-
tais do estudo antedito era a localización e o rexistro dos 
elementos culturais localizados no contorno do camiño, 
elaborando unha proposta de delimitación e unha propos-
ta de protección a todos aqueles que carecen dela, ben por 
localizarse en concellos carentes de Plan xeral de ordena-
ción municipal (en adiante, PXOM) ou simplemente por 
tratarse de bens inéditos non recollidos en ningún inventa-
rio oficial. Como unha parte fundamental dese patrimonio 
cultural é o patrimonio arqueolóxico e, en cumprimento da 
lexislación vixente en materia de protección do patrimonio 
cultural1, formulouse unha intervención para revisar e deli-

1  Lei 8/1995 do patrimonio cultural de Galicia.

mitar os elementos do patrimonio arqueolóxico, fundamen-
tada metodoloxicamente na execución dunha prospección 
arqueolóxica.

Desta forma, a finalidade da prospección arqueolóxica 
tivo como obxectivo principal localizar, delimitar e estable-
cer os criterios para a protección dos xacementos arqueo-
lóxicos dentro do contorno do Camiño Inglés a Santiago 
de Compostela. Os resultados da presente prospección 
incluíronse no catálogo do patrimonio cultural e na plani-
metría final do “Estudo do territorio histórico vinculado 
ao Camiño Inglés de Santiago”, do que este proxecto for-
ma parte. O presente proxecto, do que agora presentamos 
o seu informe/memoria técnica, pretende adecuarse á Lei 
9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio 
rural en Galicia, á Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de 
Galicia e ao Decreto 199/97 que regula a actividade ar-
queolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia.

Vista parcial do Castro Maior en Abegondo
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Os concellos polos que transcorre o camiño son: Ferrol, 
Narón, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Paderne, 
Betanzos, Abegondo, na pequena aldea de Bruma, concello 
de Mesía; este ramal coincide co procedente da Coruña e 
atravesa os concellos de Culleredo, Cambre e Carral antes 
de unificarse en Bruma. Finalmente, o camiño unificado di-
ríxese a Santiago de Compostela a través dos concellos de 
Ordes e Oroso. En total, 143 km de percorrido sumando 
os dous ramais. 

O ámbito de prospección abarcou unha franxa de 500 
m de anchura e ten como eixe central a traza do camiño, do 
que resulta un polígono de prospección duns 70 km2, xun-
to coa visita aos xacementos xa catalogados e localizados 
dentro das parroquias polas que transcorre o camiño.

METODOLOXÍA

A) Formulación
 » Definición: formulouse unha intervención arqueolóxi-

ca mediante prospección arqueolóxica de superficie.

 » Metodoloxía: a intervención arqueolóxica formulouse 
seguindo unha estratexia de prospección de superficie, 
de cobertura parcial e carácter extensivo, que integrou 
a traza recoñecida oficialmente do Camiño Inglés, así 
como das súas posibles variantes e o contorno inmedia-
to, cunha distancia mínima dende 200 m a cada lado da 
traza do Camiño.

 » Ámbito: a prospección arqueolóxica extensiva cen-
trouse na revisión dos xacementos catalogados, así 
como no contorno dos lugares con achados arqueolóxi-
cos illados e nas referencias bibliográficas, documen-
tais, folclóricas e toponímicas de carácter arqueolóxico. 

 » Superficie: a superficie obxecto do presente proxecto 
abarcou toda a traza, e o seu contorno inmediato, do 
Camiño Inglés, dende os seus dous puntos de partida 
–A Coruña e Ferrol–, ata a súa entrada en Santiago de 
Compostela2 (70 Km2). 

B) Desenvolvemento

O traballo programouse en tres fases ou momentos de 
execución:

2  Os núcleos urbanos (A Coruña, Ferrol, Betanzos, San-
tiago…) que contan con zona histórica e protección especifica a 
través de plans especiais de reforma interior non foron obxecto de 
prospección.

FASE PREVIA 
 » Investigación documental sobre a rede viaria antiga.

 » Investigación documental sobre os servizos culturais 
no contorno do camiño.

 » Consulta do catálogo de BBIC.

 » Consulta do catálogo de xacementos arqueolóxicos na 
DXPC.

 » Consulta do catálogo de monumentos arquitectónicos 
e etnográficos na DXPC.

 » Consulta dos PPXXOM e normativas de planeamento 
urbanístico no que poida afectar o patrimonio cultural.

 » Investigación bibliográfica e documental sobre o Cami-
ño Inglés.

 » Asesoramento ao equipo informático para a elabora-
ción das fichas da base de datos.

 » Asesoramento ao equipo informático para a elabora-
ción da cartografía de campo.

 » Elaboración do proxecto arqueolóxico, co fin de trami-
tar a pertinente autorización da DXPC.

PROSPECCIÓN

O traballo de campo proxectouse como unha prospec-
ción de superficie, de cobertura parcial e carácter exten-
sivo, e abarcou toda a traza do Camiño e o seu contorno 
inmediato para centrarse no traballo de campo nas áreas 
con xacementos arqueolóxicos catalogados, con indicios da 
existencia de xacementos inéditos ou áreas de risco arqueo-
lóxico. Sobre o terreo deseñáronse as diferentes zonas de 
protección seguindo a área de cautela de cada xacemento3. 
Con todo, os pasos que se seguiron durante a prospección 
arqueolóxica foron os seguintes:

 » Enquisa de microtoponima e folclore.

 » Avaliación dos recursos de turismo cultural no contor-
no do trazado.

 » Avaliación do estado físico das vías (estado dos pavi-
mentos, sinalización, etc.).

 » Prospección dos trazados antigos e variantes actuais.

 » Rexistro dos bens do patrimonio cultural localizados 
no contorno do Camiño (franxa de 500 m de ancho).  

3  Aqueles xacementos que xa contaban con áreas de 
protección específicas recollidas nos respectivos PPXXOM man-
tiveron esas áreas que serán mantidas e asimiladas no presente 
estudo. Aos demais xacementos aplicóuselles unha proposta de 
área de cautela arqueolóxica.

CD 102A 2009/486-0  
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O rexistro incluíu a elaboración da ficha individualizada 
de campo, rexistro fotográfico e planimétrico e posicio-
namento cartográfico con GPS. 

 » Rexistro fotográfico dixital de toda a traza do Camiño.

 » Proposta de delimitación da traza e das súas áreas de 
protección en función dos elementos culturais.

FASE POSTERIOR

Elaboráronse as correspondentes fichas de cataloga-
ción (véxase o anexo documental)4. Rexistráronse nos pla-

4  O catálogo quedará aberto a posteriores modificacións 
e/ou inclusións.

nos da traza, a escala 1:25.000, as diferentes áreas de pro-
tección dos xacementos catalogados e remitiranse as fichas 
normativizadas dos xacementos inéditos á Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural. Asemade, a cartografía dixitaliza-
da base do proxecto achegada polo promotor foi a escala 
1: 5.000, excepto nos núcleos urbanos onde usamos unha 
escala 1:2.000.

 » Elaboración das fichas de catalogación de elementos 
culturais e das fotografías en formato dixital.

 » Memoria técnica arqueolóxica do traballo de campo.

 » Asesoramento ao resto de equipos (arquitectura, infor-
mática) do estudo mentres este non finalice. 

Vista do torreón dos Andrade  
en Pontedeume

  CD 102A 2009/486-0
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RESULTADOS

Cómpre comezar dicindo que o número total de xace-
mentos visitados ao longo do camiño e os das parroquias 
polas que discorría ascendeu a un total de 198, malia que as 
fichas de catalogación son un total de 181, froito da agru-
pación de varios xacementos (p. ex.: a necrópole tumular do 
Abelar en Abegondo, na que se empregou unha ficha para 
as doce mámoas), o que fixo que o catálogo fose máis diná-
mico.

Do total de xacementos, convén sinalar que uns 46 se 
localizan dentro do ámbito do Camiño (franxa de 500 m a 
ambos os lados deste), dos cales 24 se corresponden con 
asentamentos castrexos, 8 son túmulos megalíticos e o 
resto son xacementos que se circunscriben á idade romana 
ou medieval. Esta proliferación de xacementos, sobre todo 
castrexos, estaríanos a indicar unha ocupación do territo-
rio xa dende a época prehistórica, póndose de manifesto a 
mobilidade destas sociedades a través das vías de comunica-
ción (poderiamos falar do cotián entre asentamentos e zo-
nas de paso). O grao de conservación destes xacementos é, 
na súa maioría, entre regular e gravemente alterados, xa que 
o Camiño Inglés discorre por zonas de forte poboamento,  

 
o cal repercutiu na conservación destes. O mesmo ocorre 
co propio Camiño, xa que en moitos tramos discorre por 
estradas (comarcais ou nacionais) e nos tramos de camiño 
máis ou menos tradicionais estes sufriron importantes alte-
racións, fundamentalmente na súa capa de rodadura, como 
na zona de Ordes e Oroso, coa concentración parcelaria 
que alterou por completo a paisaxe tradicional e a rede de 
camiños.

Finalmente, e no que atinxe aos xacementos arqueo-
lóxicos, sería importante formular unha proposta de actua-
ción encamiñada á divulgación e á posta en valor daqueles 
localizados moi preto do Camiño Inglés. Esta actuación 
consistiría fundamentalmente na limpeza e sinalización 
dos xacementos localizados ao pé do camiño, xunto coa 
escavación dalgúns dos mellores conservados e próximos, 
como por exemplo o castro de Cos en Abegondo, o castro 
das Travesas en Carral, o castro de Formariz ou a mámoa de 
Ponte Sionlla, no concello de Santiago de Compostela. Isto 
complementaríase coa publicación dun folleto divulgativo 
no que se indiquen as características destes, xunto cun pla-
no de situación en relación co Camiño.

CD 102A 2009/486-0  
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 CD 102A 2009/529-0  

Proxecto de prospección e documentación do 
patrimonio arqueolóxico e etnográfico do concello de 
Amoeiro (Ourense)
Yolanda Seoane Veiga

Esta actuación enmárcase dentro do proxecto de I+D, 
Xestión integral do patrimonio cultural do concello de 
Amoeiro (Ourense) (Cód. 08SEC010236PR), aprobado 
pola Consellería de Innovación e Industria o día 30 de se-
tembro do 2008. 

Os traballos centráronse en localizar evidencias que 
axuden a contextualizar a zona e tiveron por obxecto a do-
cumentación dos elementos arqueolóxicos e etnográficos 
do concello de Amoeiro. Todos os sitios, tanto os novos 
coma os que xa se atopaban na catalogación oficial, foron 
delimitados mediante tecnoloxía GPS con precisión centi-
métrica.

A área para prospectar foi dividida en 8 sectores con-
cretos (figura 1). En total, atopáronse 34 elementos patri-
moniais, 8 etnográficos e 26 arqueolóxicos, dentro destes 
últimos hai 19 petróglifos, 2 túmulos, 1 castro, 2 conxun-
tos de materiais atopados en superficie, 1 pedra exenta gra-
vada e 1 sepulcro escavado na rocha.

O obxectivo básico dos traballos foi obter unha catalo-
gación fiable desta zona, a través das seguintes accións: 

1. Localización e identificación de novos elementos 
do patrimonio cultural na área de estudo. Median-
te prospección arqueolóxica, identificáronse todas 
aquelas entidades patrimoniais non documentadas 
ata o de agora.

2. Revisión dos elementos do patrimonio cultural xa ca-
talogados no concello, co fin de delimitalos con tec-
noloxía GPS e ter a posición exacta destes. 

3. Elaboración dun mapa de distribución do patrimonio 
da zona, para valorar a súa densidade, tipoloxía e dis-
tribución.

RESULTADOS

No proxecto inicial, elixíronse 10 sectores de prospec-
ción naquelas zonas cuxas características e/ou cuxa toponi-
mia puideran indicar a existencia dalgún tipo de elemento 

Figura 1. Mapa de Amoeiro: 
en azul, amósanse as zonas 
prospectadas, en amarelo 
as que non puideron ser 
revisadas, en vermello as 
entidades de novo achado e 
en verde as que xa estaban 
incluídas no inventario xeral e 
foron tomadas con GPS nesta 
intervención
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arqueolóxico ou etnográfico. Procurouse facer unha selec-
ción equitativa por cada unha das parroquias do concello. 
Finalmente, foron prospectadas 8 destas zonas, a elección 
final foi condicionada pola existencia de factores limitantes 
coma o prazo de tempo, a dispoñibilidade de recursos e as 
características xeográficas (relevo, vexetación...).

Entre as zonas prospectadas, podemos destacar as se-
guintes, pola súa singularidade e/ou frecuencia de achados: 

ZONA 1 

Os Campos (San Pedro de Trasalba). Zona situada ao 
S do chan da Ferradura, presenta abundantes afloramentos 
rochosos situados en outeiros. Atopáronse 7 petróglifos e 
1 muíño. Entre os petróglifos, destaca o de Tras do Mollón 
que contén varias combinacións circulares de gran tamaño. 
Tamén é destacable o petróglifo do Abrigo da Zarra, situado 
no Castro da Zarra, que contén unha figura moi semellante 
ao do petróglifo do abrigo do Raposo (GA32002005), si-
tuado no mesmo chan da Ferradura.

ZONA 2 

O Castelo (San Pedro de Trasalba). Situada ao NE do 
lugar de Albeiros.

É unha zona dedicada tradicionalmente á cantería e 
hoxe en día contén unha paisaxe creada por esta actividade 
extractiva. Á parte de que moitos dos afloramentos presen-
tan restos de extraccións, apareceron varias estruturas re-
lacionadas con esta actividade: unha construción en ruínas 
que, por referencias veciñais, se corresponde cun chozo de 
canteiro e dúas plataformas situadas ao bordo dun camiño 
tradicional, que foron confirmadas polos veciños como 
“peiraos” para facilitar a carga das pedras nos carros. 

Ademais, nesta zona atopamos dous conxuntos de ma-
teriais cerámicos de adscrición indeterminada e dúas má-
moas na zona das Chairas.

ZONA 7

Zona dos muíños (San Cibrán de Rouzós e San Xoán 
de Abruciños), ao E do lugar San Cosmede. A zona sitúase 
arredor do río Formigueiro. Presenta relevos suaves, con 
pequenos outeiros non moi destacados na caída cara ao río 
Formigueiro e zonas máis planas cara ao N. Aínda hoxe son 
perceptibles os restos ben conservados dunha economía de 
base campesiña: muros de terreo, camiños tradicionais, va-
rios muíños, etc.

Atopáronse 7 petróglifos, que conteñen coviñas, cru-
ces de termo, letras, números, etc., ademais de 5 muíños na 
beira do río Formigueiro. 

ZONA DO FORMIGUEIRO

Neste punto, atopouse un sepulcro escavado na rocha 
(Figura 2) situado en fronte da capela do lugar, ademais 
catalogouse o petróglifo xa coñecido de Couto do Castelo 
que contén unha espada de 1,25 m, este gravado está rela-
cionado posiblemente co castelo que se asentaba no mesmo 
lugar, do cal hoxe quedan algúns restos, como rebaixes nas 
rochas, un alxibe e algunhas estruturas en pedra. 

Ademais da busca de novos elementos, tomáronse con 
GPS vinte e dous dos elementos que xa estaban incluídos 
no inventario oficial da DXPC correspondentes ao concello 
de Amoeiro. Non se incluíron os da zona da Ferradura (pa-
rroquia de San Pedro de Trasalba), que xa foran delimitados 
dentro dos traballos do proxecto Sondaxes arqueolóxicas 
na estación de gravados rupestres da Ferradura (Amoeiro, 
Ourense), CD 102A 2009/221-0.

Tampouco se incluíron algunhas entidades, como xa-
cementos paleolíticos e o xacemento romano-medieval das 
Pereiras, xa que son imposibles de delimitar superficial-
mente, o mesmo ocorreu cos achados puntuais de cultura 
material.

PROXECTO DE PROSPECCIÓN E DOCUMENTACIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E ETNOGRÁFICO DO CONCELLO DE 
AMOEIRO (OURENSE)

CD 102A 2009/529-0  

Figura 2. Sepulcro antropomorfo escavado na 
rocha situado diante da capela do Formigueiro
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 CD 102A 2009/592-0 

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 
CONCELLO DE CULLEREDO (A CORUÑA)
Enriqueta López Rodríguez
Xaquín C. Ferrer Cruz

A empresa Monteoliva Arquitectura, SL encargounos 
a realización dun traballo de catalogación e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Concello de 
Culleredo (A Coruña) de cara á elaboración do Plan xeral de 
ordenación municipal.

Os obxectivos que fundamentan o traballo arqueolóxi-
co son: 

1. Localizar os bens existentes de forma precisa sobre a 
cartografía do planeamento. Para iso revisamos todos 
os xacementos, achados, referencias e topónimos ar-
queolóxicos inventariados.

2. Delimitar individualmente cada un dos xacementos 
inventariados con áreas de protección e de cautela 
que teñan en conta non só as súas estruturas visibles, 
senón tamén outros posibles restos existentes no seu 
contorno inmediato e que poden estar soterrados ou 
mergullados.

3. Atopar na medida do posible novos xacementos in-
éditos ata o momento.

A finalidade básica é a de elaborar e preparar un catá-
logo que conteña as referencias arqueolóxicas coñecidas1  
no termo municipal de Culleredo e áreas limítrofes, co fin 
de seren incluídas, para a súa protección, dentro do novo 
PXOM. 

RESULTADOS

O número de puntos arqueolóxicos catalogados ofi-
cialmente antes do comezo da prospección era de 48 ele-
mentos, dos que 33 correspondían a fichas de xacementos 
arqueolóxicos (GA), 2 a referencias (REF), 6 á categoría de 
achado (ACH) e 7 a topónimos (TOP).    

1 Evidentemente o dito catálogo debe permanecer aberto 
aos elementos que vaian aparecendo en futuras intervencións.

Presión urbanística na zona norte do concello
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Como resultado dos traballos realizados, e tras a con-
sulta dos técnicos do Servizo de Arqueoloxía, foron in-
troducidos algúns cambios no catálogo de elementos in-
ventariados. Dous elementos integrados na categoría de 

xacementos (GA) pasan a formar parte da categoría de refe-
rencias (REF). Estes elementos son os que se especifican a 
continuación, así como o seu código anterior e o novo:

Código antigo Código novo Denominación

GA15031009 REF15031003 PETRÓGLIFO DA MODOÑA 1

GA15031011 REF15031004 PETRÓGLIFO DA MODOÑA 2

Nos dous casos o cambio na súa categoría dentro do 
catálogo de elementos arqueolóxicos é o mesmo: trátase de 
petróglifos en sentido estrito (gravados sobre rocha), ago-
ra ben o motivo representado son coviñas. Esta tipoloxía 
presenta unha gran dificultade á hora de valorar a súa orixe 
natural ou antrópica. 

Por outra banda nin estes dous elementos nin os xace-
mentos GA15031013 e GA15031017 foron localizados 

debido as condicións da vexetación existentes na zona. O 
mesmo aconteceu coa referencia REF15031001, aínda 
que neste caso ningunha área do territorio presenta unha 
topografía semellante á descrita na correspondente ficha de 
catálogo e, por outra banda, en ningunha das intervencións 
arqueolóxicas realizadas con posterioridade ao momento da 
catalogación, no ano 1986, foi posible localizala, polo que 
xa no catálogo inicial pasou de xacemento a referencia.

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE CULLEREDO (A CORUÑA)

CD 102A 2009/592-0  

Torre de Celas GA15031023
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  CD 102A 2009/592-0

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE CULLEREDO (A CORUÑA)

Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA15031009 
REF15031003

A MODOÑA 1
SÉSAMO (SAN 
MARTIÑO)

OUTEIRO DE 
ABAIXO

REPRESENTACIÓN 
AO AIRE LIBRE

INDETERMINADA

GA15031011 
REF15031004

PETRÓGLIFO DA 
MODOÑA 2

SÉSAMO (SAN 
MARTIÑO)

OUTEIRO DE 
ABAIXO

REPRESENTACIÓN 
AO AIRE LIBRE

INDETERMINADA

GA15031013
TÚMULO DA 
ZAPATEIRA

CULLEREDO/
ELVIÑA/MORÁS

MONTE DA 
ZAPATEIRA

TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

GA15031017
TÚMULO 1 DE 
DONOPEDRE

CASTELO 
(SANTIAGO)

DONOPEDRE
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

REFERENCIAS

REF15031001 TORREIRO DO RÍO
VEIGA (SAN 
SILVESTRE)

REGACHAO

Documentamos ademais un novo xacemento arqueo-
lóxico, un túmulo indeterminado.

Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA15031NOVO1
TÚMULO 10 DA 
ZAPATEIRA

RUTIS (STA MARÍA)
MONTE DA 
ZAPATEIRA

TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

En canto ao estado de conservación dos xacementos 
rexistrados hai que cualificalo como de variable. En termos 
xerais os xacementos arqueolóxicos situados na metade 
norte do concello están mais alterados polas acción antró-
picas, así o castro de Rutis GA15031001 ten parte da súa 
estrutura destruída por vivendas unifamiliares, no castro de 
Alvedro GA15031002 está afectado o interior da croa por 
unha canteira tradicional a nas súas inmediacións existen 
varias vivendas unifamiliares. Noutros casos, a presión ur-
bana foi causante da súa desaparición, tal como sucede co 
xacemento de Fonte do Ouro GA15031033 e o xacemento 
de Santa Baia GA15031032.

Os xacementos situados na metade sur do termo mu-
nicipal semellan conservarse en mellores condicións dado 
que a presión da poboación, incluídas as infraestruturas, 
son menores; nesta zona a degradación débese na maior 
parte dos casos ás propias condicións naturais.

Ao analizar a distribución espacial dos xacementos, to-
pónimos e referencias localizadas, en relación coa xeogra-
fía do territorio do Concello de Culleredo, pódese afirmar 
que o número de xacementos arqueolóxicos inventariados 
amosan unha clara concentración no centro e norte do ter-
mo municipal; as causas, independentemente que as con-
dicións topográficas e o medio natural sexan máis ou me-
nos favorecedores para o asentamento humano, debemos 
buscala na propia intensidade dos traballos arqueolóxicos 
realizados, en clara relación cunha maior densidade de 
infraestruturas, cuxa execución vai necesariamente acom-
pañada de prospeccións intensivas e traballos de control e 
seguimento arqueolóxico. 
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 CT 102A 2009/687-0 

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA 
DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO 

CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA)
Enriqueta López Rodríguez

Francisco Javier Chao Álvarez

A empresa OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y 
Planificación, SLP encargounos a realización dun traballo 
de catalogación e delimitación planimétrica dos xacemen-
tos arqueolóxicos do Concello de Moraña (Pontevedra) de 
cara á elaboración do Plan xeral de ordenación municipal.

Os obxectivos que fundamentan o traballo arqueolóxi-
co son: 

1. Localizar os bens existentes de forma precisa sobre 
a cartografía do planeamento. Para isto revisamos to-
dos os xacementos, achados, referencias e topónimos 
arqueolóxicos inventariados.

2. Delimitar individualmente cada un dos xacementos 
inventariados con áreas de protección e de cautela 
que teñan en conta non só as súas estruturas visibles, 
senón tamén outros posibles restos existentes no seu 
contorno inmediato e que poden estar soterrados ou 
mergullados.

3. Atopar na medida do posible novos xacementos in-
éditos ata o momento.

GA36032031 Chan de Deus. Os petróglifos máis senlleiros e algúns outros xacementos están sinalizados e teñen carteis 
explicativos que evidencian o interese do concello polo seu aproveitamento como recurso turístico-cultural
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A finalidade básica é a de elaborar e preparar un catálo-
go que conteña as referencias arqueolóxicas coñecidas  1no 
termo municipal de Moraña e nas áreas limítrofes, co fin 
de seren incluídas, para a súa protección, dentro do novo 
PXOM. 

1 Evidentemente o dito catálogo debe permanecer aberto 
aos elementos que vaian aparecendo en futuras intervencións.

RESULTADOS

No catálogo de xacementos arqueolóxicos da Xunta de 
Galicia aparecían recollidos un total de 38 xacementos: 16 
túmulos megalíticos, 9 petróglifos, 6 castros, 2 xacemen-
tos do calcolítico/bronce, 2 xacementos romanos e tres 
indeterminados. Ademais de 22 achados, 11 referencias e 
2 topónimos. Recentemente e como froito doutro traballo 
realizado no concello foran entregadas tres fichas corres-
pondentes a tres petróglifos. As ditas fichas aínda non dispu-
ñan de código de identificación. Finalmente e tras consulta 
cos técnicos do servizo de arqueoloxía foron catalogadas 
como referencias cos códigos REF-36032016/017/018.   

A través do traballo de campo realizado puidemos do-
cumentar algúns novos bens de interese arqueolóxico, en-
tre eles nove no Concello de Moraña: catro xacementos, 
catro referencias e un achado. 

GA36032002 Monte do Castro. Nas áreas de val e contorno de aldeas o traballo resulta máis doado que nas zonas de 
monte (cubertas dunha densa capa de monte baixo), pero a distribución de xacementos documentados concéntrase nas 
áreas periféricas do concello
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Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA36032039
MÁMOA DE 
GUILLAREI II

SANTA LUCÍA DE 
MORAÑA

CORTIÑAS
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO 
CALCOLÍTICO 
IDADE DO BRONCE

GA36032040
MÁMOA DO 
MONTE DE 
AGüEIROS

SAN SALVADOR 
DE SAIÁNS

A ALBERGUERÍA
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO 
CALCOLÍTICO 
IDADE DO BRONCE

GA36032041
MÁMOA 2 DE 
QUERGUIZO

SAN MARTIÑO DE 
LAXE

QUERGUIZO
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO 
CALCOLÍTICO 
IDADE DO BRONCE

GA36032042

PETRÓGLIFO 
4 DO MONTE 
ARDEGÁN (PAI, 
FILLO, NAI) 

SANTA XUSTA DE 
MORAÑA

LONGAS

LUGAR CON 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA AO AR 
LIBRE

INDETERMINADO

REFERENCIAS

REF- 36032012
MÁMOA 2 DE A 
PALLOTA

REBÓN A PALLOTA
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO 
CALCOLÍTICO 
IDADE DO BRONCE

REF- 36032013
TORRE DA 
REITORAL DE 
AMIL

SAN MAMEDE DE 
AMIL

AMIL
CASTRO – EDIFICIO 
PÚBLICO

INDETERMINADO

REF- 36032014
FIGURA DA 
CASA DA 
FABIANA

SAN MARTIÑO DE 
GARGANTÁNS

GARGANTÁNS INDETERMINADO INDETERMINADO

REF- 36032015
A CAMA DE 
SAN XOÁN

LAMAS IGREXA INDETERMINADO INDETERMINADO

ACHADOS

ACH- 36032023
PEDRA 
DECORADA EN 
TRAMBOS RÍOS

SAN MARTIÑO DA 
LAXE

TRAMBOS RÍOS ACHADO ILLADO INDETERMINADO

Por outra banda, temos que subliñar que seis dos xace-
mentos catalogados non foron localizados en campo, polo 
que a súa posición no plano é a que aparece recollida nas 
fichas de inventario. 

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA)
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Código Nome Parroquia Lugar Tipoloxía Cronoloxía

XACEMENTOS

GA36032017
MÁMOA 1 
DE MONTE 
LACEIRA

LAXE MONTE LACEIRA
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

GA36032018
MÁMOA 2 
DE MONTE 
LACEIRA

LAXE MONTE LACEIRA
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

GA36032019
MÁMOA 3 
DE MONTE 
LACEIRA

LAXE MONTE LACEIRA
TÚMULO 
MEGALÍTICO

NEOLÍTICO

GA36032020
MÁMOA 4 
DE MONTE 
LACEIRA

LAXE MONTE LACEIRA
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

GA36032023
MÁMOA 1 DO 
DEITADEIRO

LAXE CHAIÁN
TÚMULO 
INDETERMINADO

NEOLÍTICO

GA36032028
PETRÓGLIFO  1 
DE COTARELO

SANTA XUSTA LONGAS

LUGAR CON 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA AO AIRE 
LIBRE

IDADE DO BRONCE

Tal e como explicamos con anterioridade o noso tra-
ballo abarcou as zonas limítrofes doutros concellos onde 
tamén documentamos novos elementos de interese arqueo-
lóxico, no concello de Campo Lameiro oito xacementos e 
dúas referencias e no concello de Portas un xacemento. 

CATALOGACIÓN E DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS DO CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA)

  CT 102A 2009/687-0
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CÓDIGO TÍTULO DO EXPEDIENTE CONCELLO DIRECTOR 

CD 102A 2009/001-0 Control arqueolóxico para vivenda unifamiliar no lugar de 
Mestre Lois Rodríguez, 25, Sillobre, concello de Fene (A Coruña)

Fene Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/002-0 Dragaxe da canle de acceso e círculo de manobra do porto de 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Prospección arqueolóxica 
subacuática e control da dragaxe.

Vilagarcía de Arousa San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/003-0 Ampliación do peirao comercial oeste do porto de Vilagarcía 
(Pontevedra). Prospección arqueolóxica subacuática e control 
dragaxe.

Vilagarcía de Arousa San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/004-0 Escavación arqueolóxica previa á ampliación do cemiterio 
parroquial de San Martiño de Cores, Ponteceso (A Coruña).

Ponteceso Fernández Malde, 
Antón

CD 102A 2009/005-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de posta en 
valor dos petróglifos da Área Arqueolóxica da Caeira (Poio).

Poio Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/006-0 Estudo do impacto cultural para o Plan de sectorización de 
Cerámicas Campo, Laracha (A Coruña).

Laracha López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/007-0 Control arqueolóxico de ordenación da fachada marítima do 
porto de Pontedeume (A Coruña).

Pontedeume César Vila, Mario

CD 102A 2009/007-0 Control arqueolóxico das obras vinculadas ao Proxecto de 
ordenación da fachada marítima do porto de Pontedeume (A 
Coruña).

Pontedeume César Vila, Mario

CD 102A 2009/008-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas previas á ampliación da 
pista deportiva do Barrio da Cerámica no Barco de Valdeorras 
(Ourense).

O Barco de 
Valdeorras

Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/009-0 Adecuación de infraestruturas no sector comercial do porto de 
Marín. Prospección arqueolóxica.

Marín San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/010-0 Control arqueolóxico no soar nº 25 da rúa Arroio en Allariz 
(Ourense)

Allariz Varela Barrios, Mª 
Cristina

CD 102A 2009/011-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 40 da rúa 
Hernán Cortés da cidade de Ourense

Ourense Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/012-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas nos inmobles nº 10-12 da rúa 
Liberdade da cidade de Ourense

Ourense Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/013-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no soar nº 142 da 
rúa Orzán da cidade da Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CD 102A 2009/014-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación e instalación 
de servizos na avenida da Mariña da cidade da Coruña.

A Coruña Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/015-0 Proxecto de restitución patrimonial dos traballos de repoboación 
forestal en Chans de Reis e Castelo de Vitres (Boiro, A Coruña).

Boiro Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/016-0 Revisión do catálogo de xacementos arqueolóxicos do concello 
de Trasmirás para o PXOM (Ourense).

Trasmirás García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/017-0 Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos do concello de Melide (A Coruña).

Melide Ferrer Cruz, Joaquín

CD 102A 2009/018-0 Sondaxes arqueolóxicas manuais no lugar da Rocha (Arbo, 
Pontevedra).

Arbo Pereira Muñoz, Rosa

CD 102A 2009/019-0 Prospección arqueolóxica intensiva nas parroquias de Duxame e 
San Tomé de Insua e Vila de Cruces (Pontevedra).

  Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CD 102A 2009/020-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 4 da rúa 
Eduardo Chao, esquina travesía da Esperanza da cidade de Vigo 
(Pontevedra).

Vigo López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/021-0 Actuación arqueolóxica no inmoble nº 13 da praza da Catedral 
en Mondoñedo (Lugo).

Mondoñedo Vigo García, Abel
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CD 102A 2009/022-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 18 da rúa 
Tabernas- nº 13 do Paseo da Dásrsena da cidade da Coruña.

A Coruña Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/023-0 Control arqueolóxico de apertura da caixa do ascensor e gabias 
de servizos nos inmobles nº 9 da praza Maior e nº 7 da rúa 
Doutor Castro en Lugo.

Lugo Alcorta Irastorza, 
Enrique Jesús

CD 102A 2009/024-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 6-8 da rúa 
Díaz Freijo (Edificio  O Convento), en Viveiro (Lugo).

Viveiro Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/025-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas na rúa da Trindade da cidade 
de Santiago de Compostela (A Coruña).

Santiago Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/026-0 Control arqueolóxico das obras de ampliación de instalacións 
gandeiras no lugar de Igrexa, en Dormeá (Boimorto, A Coruña).

Boimorto Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/027-0 Programa de posta en valor das mámoas de Monte Picoto, Burés 
(Rianxo, A Coruña).

Rianxo Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/028-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no soar nº 92 da rúa 
Orzán da cidade da Coruña.

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CD 102A 2009/029-0 Control arqueolóxico das obras de accesibilidade aos xardíns 
Troncoso e do parque de San Domingos en Tui (Pontevedra).

Tui Perles Fontao, Juan José

CD 102A 2009/030-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no soar nº 65 da rúa 
Arcebispo Malvar da cidade de Pontevedra.

Pontevedra Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/031-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 11 da rúa San 
Francisco da cidade de Vigo.

Vigo Rodríguez Saiz, 
Eduardo

CD 102A 2009/032-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 31 do Paseo 
de Alfonso XII da cidade de Vigo.

Vigo Chao Álvarez, 
Francisco Javier

CD 102A 2009/033-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 41 da rúa Real 
da cidade de Vigo

Vigo López Taboada, Mª 
Ángeles

CD 102A 2009/034-0 Control arqueolóxico no soar nº 10 da rúa Fonte Seoane e nº 5 
da Praza de Fonte Seoane da cidade da Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CD 102A 2009/035-0 Control arqueolóxico de movementos de terra no soar nº 2 da 
rúa Outeiro en Verín (Ourense).

Verín Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/036-0 Control arqueolóxico de movementos de terra no soar nº 10 da 
rúa Costa en Verín, Ourense.

Verín Pérez López, David

CD 102A 2009/037-0 Escavación da mámoa 2 da Ferreiriña (Campomarzo, Silleda). 
Ampliación da “Concesión Cuatro Amigos nº 1.86” (Silleda, 
Pontevedra).

Silleda López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/038-0 Control arqueolóxico de acondicionamento dun edificio no 
cemiterio de San Xulián de Requeixo (Pontecesures, Pontevedra).

Pontecesures Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/039-0 Autovía do Cantábrico (A-8). Treito: Lindín- Mondoñedo. 
(Clave: 12-LU-379). Vertedoiros. Prospección arqueolóxica.

Mondoñedo Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CD 102A 2009/040-0 Estudo arqueolóxico e avaliación de impacto sobre o patrimonio 
cultural do Plan de sectorización do SAUI-Bembibre, Val do 
Dubra (A Coruña).

Val do Dubra López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/041-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación do xardín 
perimetral de Méndez Núñez, na cidade da Coruña.

A Coruña Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CD 102A 2009/042-0 Control e seguimento arqueolóxico da rede de camiños da ZCP 
de Parada II (Ordes, A Coruña).

Ordes Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/043-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de construción 
da rede de camiños principais da ZCP de Mercurín-Lesta 
(Ordes, A Coruña).

Ordes Doval Galán, José 
Francisco
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CD 102A 2009/044-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de construción 
da rede de camiños da ZCP de Senra, Cardama e Vilarromarís 
(Oroso, A Coruña).

Oroso Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/045-0 Prospección para a avaliación de impacto sobre o patrimonio 
cultural do proxecto de ampliación de explotación Candame nº 3 
(Arteixo, A Coruña).

Arteixo Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/046-0 Prospección arqueolóxica para o EIC. Taborda nº 245, Sección A 
(Tomiño, Pontevedra).

Tomiño Fernández Pintos, Mª 
Pilar

CD 102A 2009/047-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto cultural 
da Ampliación de explotación Deza nº 2.586 (Lalín, Pontevedra).

Lalín Fernández Pintos, Mª 
Pilar

CD 102A 2009/048-0 Prospección arqueolóxica da LAT 132 kV Sub 132/20 KV a Sub. 
Folgosa (Ribadeo e Trabada, Lugo).

Trabada Vázquez Liz, Pablo

CD 102A 2009/049-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto cultural da 
área afectada polo Polígono industrial da Pasaxe (Gondomar e 
Vigo, Pontevedra).

Gondomar Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/050-0 Control e seguimento arqueolóxico. Acondicionamento de fincas 
e camiños secundarios na ZCP Nebra (Porto do Son, A Coruña).

Porto do Son Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/051-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no inmoble nº 19 da 
rúa Santa Catalina da cidade da Coruña.

A Coruña Tomás Botella, Víctor

CD 102A 2009/052-0 Control arqueolóxico do acondicionamento do contorno da vila 
romana de Toralla (Vigo, Pontevedra).

Vigo Rodríguez Saiz, 
Eduardo

CD 102A 2009/053-0 Plan Especial de mellora do litoral entre a praia de Tanxil e a 
praia das Cunchas. Prospección arqueolóxica.

Rianxo César Vila, Mario

CD 102A 2009/054-0 Intervención arqueolóxica en obras varias de restauración na 
muralla romana de Lugo.

Lugo Alcorta Irastorza, 
Enrique Jesús

CD 102A 2009/055-0 Control arqueolóxico para adecuación de locais para salas de 
exposición na planta baixa do mosteiro de San Xiao de Samos 
(Samos, Lugo).

Samos Ladra Fernández, Xosé 
Lois

CD 102A 2009/056-0 Control arqueolóxico para LMTS, CT e RBTS na rúa Calvo 
Sotelo, 190, Sarria (Lugo).

Sarria Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/057-0 Prospección arqueolóxica da cidade histórica de Santiago para o 
estudo da muralla medieval.

Santiago López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/058-0 Control arqueolóxico de remoción de terras a realizar na avda. 
de Lugo, Melide (A Coruña)

Melide Ferrer Cruz, Joaquín

CD 102A 2009/059-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas 
Ballesta, Gamboa, Fermín Penzol e Xoaquín Yáñez, no Casco 
Vello de Vigo

Vigo Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/060-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas 
Xoanelo, San Bernardo, San Xulián e Peñasco, na zona vella de 
Vigo

Vigo Fernández Lorenzo, 
David

CD 102A 2009/061-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas 
Poboadores e San Francisco na zona vella de Vigo

Vigo María Méndez 
Martínez

CD 102A 2009/062-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da rúa 
Santiago, na zona vella de Vigo (Pontevedra)

Vigo López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/063-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas Cruz 
Verde e Abeleira Menéndez na zona vella de Vigo

Vigo Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/064-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas 
Ferreiría, San Sebastián e Subida á Costa, na zona vella de Vigo

Vigo Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/065-0 Control arqueolóxico da construción dun muro no adro da 
igrexa de Paradela (Toques, A Coruña)

Toques López Alonso, José
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CD 102A 2009/066-0 Control arqueolóxico do peche dunha finca en Taraza nº 12 
(Meirás, Valdoviño, A Coruña).

Valdoviño Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/067-0 Prospección arqueolóxica da recuperación do río Barcala 
(Negreira, A Coruña)

Negreira Fernández Rivas, María 
Jesús

CD 102A 2009/068-0 Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos do concello de Cabanas (A Coruña)

Cabanas Ferrer Cruz, Joaquín

CD 102A 2009/069-0 Prospección para Plan Especial de dotacións e infraestruturas 
para a creación dun parque empresarial no concello de 
Gomesende (Ourense)

Gomesende Pérez López, David

CD 102A 2009/070-0 Control arqueolóxico das obras de canalización da rede de 
distribución de fibra óptica R no casco urbano da vila de Arzúa

Arzúa Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CD 102A 2009/071-0 Control arqueolóxico de remoción de terras para delimitación da 
Ferreiría de Lusío, (Samos, Lugo)

Samos Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/072-0 Prospección Arqueolóxica para o estudo de impacto cultural 
do parque eólico Cabana-Zas (Cabana de Bergantiños e Zas, A 
Coruña)

Cabana Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/073-0 Prospección Arqueolóxica para o estudo de impacto cultural do 
parque eólico Miñón (Vimianzo e Zas, A Coruña)

Vimianzo Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/074-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto cultural do 
parque eólico Monte Tourado (Vimianzo e  Zas, A Coruña)

Santa Comba Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/075-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Casabella 
(Ferrol, A Coruña)

Ferrol Blanco Sanmartín, Paz

CD 102A 2009/076-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Xinzo Sur 
(Laza, Monterrei e Cualedro, Ourense)

Cualedro Vázquez Domínguez, 
Montserrat

CD 102A 2009/077-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Xinzo 
Norte (Sarreaus, Ourense)

Sarreaus Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CD 102A 2009/078-0 Avaliación de impacto arqueolóxica do parque eólico Monte 
Brión (Ferrol, A Coruña)

Ferrol Bóveda Fernández, 
María José

CD 102A 2009/079-0 Prospección arqueolóxica extensiva do camiño natural interior. 
Tremos Pazo- Quintela- Celanova e Celanova- Ourense

Celanova Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/080-0 Prospección arqueolóxica extensiva do concello de Cospeito 
(Lugo)

Cospeito Vázquez Liz, Pablo

CD 102A 2009/081-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación dunha vivenda 
no nº 11 da rúa Bispo Maceira en Tui (Pontevedra)

Tui Perles Fontao, Juan José

CD 102A 2009/082-0 Sondaxes  e control arqueolóxico das obras de remodelación do 
Eixo da Rúa Elduayen do Paseo Alfonso XII da cidade de Vigo

Vigo Luaces Anca, Javier 
Francisco

CD 102A 2009/083-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no inmoble nº 27-28 
da rúa Cantón Pequeno e nº 6-8 da rúa Alameda da cidade da 
Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CD 102A 2009/084-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no inmoble nº 13 da 
rúa San Andrés da cidade da Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CD 102A 2009/085-0 Control arqueolóxico de canalización de abastecemento de auga 
no contorno das antigas Reais Fábricas de Sargadelos (Cervo, 
Lugo)

Cervo Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/086-0 Prospección arqueolóxica puntual da Cruz do Valado, para 
redacción do PXOM (Valga, Pontevedra)

Valga Fernández Abella, 
David

CD 102A 2009/087-0 Control arqueolóxico de remoción de terras  da recuperación, 
rehabilitación e substitución de lousados na rúa Suárez Oviedo 
de Noia

Noia Gil Agra, María 
Dolores
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CD 102A 2009/088-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da rúa Cruz 
Vermella da cidade de Pontevedra

Pontevedra Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/089-0 Nova liña de altas prestacións Ourense- Monforte- Lugo. 
Variante de Canabal. Proxecto Construtivo. Prospección

Sober Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/090-0 Autovía A-57. Conexión A-52 - Pontevedra. Treito: Pazos de 
Borbén-Soutomaior. Prospección arqueolóxica intensiva

Pazos de Borbén Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CD 102A 2009/091-0 Proxecto Construtivo da Vía Ártabra. Treito I: N-VI- Enlace de 
Meirás e Variante de Oleiros. Control e seguimento

Oleiros Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/092-0 Variante de Marín. Variante da PO-546 no termo municipal de 
Pontevedra entre O Regueiriño e a PO-11. Control e seguimento 
arqueolóxico

Pontevedra Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/093-0 Control arqueolóxico da reparación do colector de saneamento 
ao nº 5 da rúa Carral da cidade de Vigo (Pontevedra)

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CD 102A 2009/094-0 Control arqueolóxico das obras de reparación do colector de 
saneamento ao nº 14 da rúa Atalaia da cidade de Vigo

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CD 102A 2009/095-0 Control arqueolóxico das obras de recuperación do lousado no 
conxunto histórico de Padrón (A Coruña)

Padrón Rúa Carril, Victor

CD 102A 2009/096-0 Escavación arqueolóxica en área no soar nº 33 da rúa Cedrón del 
Valle da cidade de Lugo.

Lugo Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/097-0 Control arqueolóxico das obras de reordenación da praza Irmáns 
García Naveira. 1ª fase (Betanzos, A Coruña)

Betanzos Del Palacio López, 
Angeles

CD 102A 2009/098-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación  e renovación 
de servizos na rúa irmandiños, Travesía da Cortaduría e Travesía 
da Torre, en Betanzos

Betanzos Del Palacio López, 
Angeles

CD 102A 2009/099-0 Control arqueolóxico de renovación de pavimentación nas rúas 
Lanzós, Noas e Ouro (Betanzos, A Coruña)

Betanzos Del Palacio López, 
Angeles

CD 102A 2009/100-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto cultural do 
Plan de sectorización A Laxe, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Vilagarcía de Arousa Perles Fontao, Juan José

CD 102A 2009/101-0 Control arqueolóxico das obras dun edificio na rúa Ribeira nº 
123-125. Praza Paio Formoso, en Betanzos

Betanzos Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/102-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 31 da rúa do 
Franco da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/103-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación en varias rúas 
e prazas de Caldas de Reis

Caldas de Reis Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/104-0 Control arqueolóxico das obras de construción dun punto limpo 
na Raña Longa, San Fíns de Brión (Brión, A Coruña)

Brión Vidal Ibañez, Xulia

CD 102A 2009/105-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto do 
parque eólico San Roque (Santa Comba, Coristanco, Carballo e 
Tordoia, A Coruña)

Carballo Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/106-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto do 
parque eólico Coto de Eiras (Fornelos de Montes e Mondariz, 
Pontevedra)

Fornelos de Montes Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/107-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico Fontebecha (Catoira, Valga e Caldas de Reis, Pontevedra)

Caldas de Reis Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/108-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico Oleirón (Brión e Rois, A Coruña)

Brión Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/109-0 Sondaxe arqueolóxica e control arqueolóxico na praza de Saco e 
Arce e rúa Padre Feijoó da cidade de Ourense

Ourense Ferrer Sierra, Santiago
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CD 102A 2009/110-0 Control arqueolóxico das obras de canalización soterrada de 
abastecemento á L.A.T.  do parque empresarial de Carballo (A 
Coruña)

Carballo Tamayo Rodríguez, 
Tamara

CD 102A 2009/111-0 Eixo APA-16 A Tomiño e A Guarda (Pontevedra). Prospección 
arqueolóxica.

A Guarda Iguácel de la Cruz, Pilar

CD 102A 2009/112-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 1 da rúa Vilar 
da cidade de Ourense

Ourense Pérez López, David

CD 102A 2009/113-0 Prospección arqueolóxica intensiva de delimitación de áreas de 
protección do xacemento de Eirexa Vella, no concello da Coruña

A Coruña Tomás Botella, Víctor

CD 102A 2009/114-0 Prospección Arqueolóxica para o estudo de impacto cultural 
do parque eólico Coto Coriscos, Rodeiro (Pontevedra) e Cea 
(Ourense)

San Cristobo de Cea Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/115-0 Vía Ártabra VG-1.3. Treito I: N-VI- Enlace de Meirás e Variante 
de Oleiros. Castro de Edreira (GA15058010). Sondaxes.

Oleiros Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/116-0 Vía de Alta Capacidade da Costa Norte.Variante de Ortigueira 
(Conexión AC- 101- Espasante). Control e seguimento.

Ortigueira Jiménez López, María 
Elena

CD 102A 2009/117-0 Alto de Santo Domingo. Enlace de Cea- A-52. Petróglifo do Coto 
(Punxín, Ourense). Traslado, recolocación, sinalización e posta 
en valor.

Punxín Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/118-0 Nova estrada ponte Illa de Arousa- Xufre. Proxecto de 
Construción. Clave: N/PO/97.20. Control e seguimento.

Illa de Arousa Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/119-0 Vía Ártabra. Treito II: Enlace de Meirás-Veigue e treito III: 
Veigue-Porto de Lorbé. Control e seguimento.

Oleiros Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/120-0 Control arqueolóxico de RBTS castro Pegas (Sandiás, Ourense) Sandiás López Taboada, Mª 
Ángeles

CD 102A 2009/121-0 Control arqueolóxico das obras de renovación de servizos na rúa 
Fonte de Unta, no conxunto histórico de Betanzos

Betanzos Del Palacio López, 
Angeles

CD 102A 2009/122-0 Autovía do Cantábrico (A-8). Treito: Careira- Lindín. Sondaxes 
arqueolóxicas PP.KK.10+80-11+400. Intersección Camiño Norte 
en Galgao (Abadín, Lugo)

Abadín Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/123-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de RBT 
soterrada do CT Malecón, na zona antiga de Monforte de Lemos 
(Lugo)

Monforte de Lemos López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/124-0 Control arqueolóxico e análise de paramentos no inmoble nº 5 
da rúa San Miguel da cidade de Ourense

Ourense Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/125-0 Sondaxes arqueolóxicas na traseira da Casa Reitoral de Ferreiros 
(Coles, Ourense)

Coles Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/126-0 Control e seguimento arqueolóxico da rede de distribución de 
gas ao polígono industrial de Tremoedo (Vilanova de Arousa, 
Pontevedra)

Vilanova de Arousa Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/127-0 Prospección arqueolóxica do concello de Becerreá para PXOM Becerreá Miranda Duque, 
Andrea María

CD 102A 2009/128-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do edificio da 
“Casa da Luz” no conxunto histórico de Pontevedra

Pontevedra Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/129-0 Control arqueolóxico roza e prospección arqueolóxica áreas do 
Pedrón e O Ladrillal. Proxecto sectorial  parque empresarial de 
Tamagos (Verín, Ourense)

Verín López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/130-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 5 da rúa Costa 
do Ferrador da vila de Noia (A Coruña)

Noia Pérez Mato, Manuela 
Cristina
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CD 102A 2009/131-0 Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de 
provisión de servizo de BT Padreiro (Santa Comba, A Coruña)

Santa Comba Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/132-0 Control arqueolóxico de execución de piscina no lugar do 
Fonsillón (Ourense)

Ourense Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/133-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto cultural do 
parque eólico Fonteirexe (Cerceda e Ordes, A Coruña)

Cerceda Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/134-0 Control arqueolóxico nas rúas Canella e Tulla, no conxunto 
etnográfico de Seixalbo, Ourense

Ourense Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/135-0 Control arqueolóxico nas rúas Escura e Requeixada, no 
conxunto etnográfico de Seixalbo, Ourense

Ourense García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/136-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural do parque empresarial Acibal I (Barro, 
Campo Lameriro e Moraña, Pontevedra)

Barro Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/137-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto sobre 
patrimonioo cultural do parque eólico Acibal II (Barro, Campo 
Lameiro e Moraña, Pontevedra)

Barro Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/138-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural do parque eólico Acibal III (Campo Lameiro 
e Moraña, Pontevedra)

Campo Lameiro Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/139-0 Ampliación do peirao mexilloneiro de Moaña. 2ª fase 
(Pontevedra). Control e seguimento arqueolóxico.

Moaña Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/140-0 Control arqueolóxico das obras de modificación da AC-300. 
Ramal de acceso á autovía Santiago- Brión (A Coruña)

Brión Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/141-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da área peonil 
da avenida Castelao en Muros

Muros Franco Fernández, 
Manuel Antonio

CD 102A 2009/142-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Malvar 
(Negreira e Outes, A Coruña)

Negreira Cabrera Tilve, Isabel

CD 102A 2009/143-0 Avaliación do impacto arqueolóxico do parque eólico Monte da 
Pena (Outes e Negreira, A Coruña)

Negreira Cabrera Tilve, Isabel

CD 102A 2009/144-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 2 da praza da 
Imprenta da cidade de Ourense

Ourense Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/145-0 Control arqueolóxico das obras de mellora de servizos 
urbanísticos na rúa Albariño (Cambados, Pontevedra)

Cambados Acuña Piñeiro, Angel

CD 102A 2009/146-0 Control arqueolóxico das obras de mellora de servizos 
urbanísticos na rúa Narciso Pérez (Cambados, Pontevedra)

Cambados Acuña Piñeiro, Angel

CD 102A 2009/147-0 Control e seguimento arqueolóxico da obra dos traballos 
vinculados ao proxecto de LMT, CT e RBT en Sendín, Os 
Ferreiros (Monterroso, Lugo)

Monterroso López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/148-0 Control e seguimento arqueolóxico das obras dos traballos 
vinculados ao proxecto de LMT, CT e RBT de Mato- San 
Salvador (Sarria, Lugo)

Sarria Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/149-0 Control arqueolóxico das obras do inmoble nº 2 da rúa Catedral 
da cidade de Lugo

Lugo Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/150-0 Control arqueolóxico das obras de urbanización do SUNP-25, 
Roxos-Quintáns, área de Monte Peso (Santiago de Compostela, 
A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/151-0 Control arqueolóxico das obras de drenaxe na igrexa parroquial 
de Sº Martiño de Distriz (Vilalba, Lugo)

Vilalba Ramil Rego, Eduardo

CD 102A 2009/152-0 Sondaxes arqueolóxicas no castro de As Grobas (Ribadeo, Lugo) Ribadeo Ramil González, Emilio
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CD 102A 2009/153-0 Prospección arqueolóxica e estudo arqueohistórico do Camiño 
Inglés. Acondicionamento parc.mazá Q-comercial.Parque 
empresarial Vilar do Colo (Fene)

Cabanas Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/154-0 Control arqueolóxico das obras da 2ª fase da rehabilitación e 
posta en valor do Centro de Interpretación do Castelo de Santa 
Cruz (A Guarda)

A Guarda Fernández Lorenzo, 
David

CD 102A 2009/155-0 Prospección arqueolóxica para elaboración do plan territorial 
integrado Val de Rábeda (Taboadela, Allariz, Paderne de Allariz, 
San Cibrao das Viñas)

Allariz De la Peña Santos, 
Antonio

CD 102A 2009/156-0 Prospección arqueolóxica do ámbito do plan de sectorización 
S-1, solo urbanizable industrial (As Pontes, A Coruña)

As Pontes Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/157-0 Proxecto de ampliación do peirao de Brens (Cee, A Coruña). 
Estudio de impacto ambiental. Prospección arqueolóxica 
subacuática.

Cee San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/158-0 Control arqueolóxico da estrada LU-722. Becerreá- Navia de 
Suarna. Tramo II:  Ribeira- Navia de Suarna (Lugo)

Becerreá Cano Pan, Juan 
Antonio

CD 102A 2009/159-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto cultural do 
parque eólico Xenarde (Ordes, A Coruña)

Ordes Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/160-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Fronteira 
Portuguesa- O Porriño. Estudio informativo. Prospección 
arqueolóxica. 2ª.

Porriño Calle Pardo, Juana

CD 102A 2009/161-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Cerponzóns- 
Portela. Subtreito 1 (P.K. 0+000- 3+000). Control e seguimento.

Barro Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/162-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no soar nº 36 da rúa de San 
Lourenzo da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/163-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Pena de 
Ferro (Brión, Lousame e Noia, A Coruña)

Brión Sinde Vázquez, 
Alexandre

CD 102A 2009/164-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Chan da 
Fonte (Lousame, A Coruña)

Lousame Sinde Vázquez, 
Alexandre

CD 102A 2009/165-0 Itinerario ciclista estrada PO-552, (Baiona- A Guarda). Control e 
seguimento arqueolóxico.

Baiona Cano Pan, Juan 
Antonio

CD 102A 2009/166-0 Control arqueolóxico das obras de gas canalizado en Vigo. 
Tramo Camiño das Ánimas, Teis (Vigo, Pontevedra)

Vigo Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CD 102A 2009/167-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico O Sino 
(Dumbría e Cee, A Coruña)

Cee Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/168-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Monte 
Lousado (Dumbría, A Coruña)

Dumbría Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/169-0 Sondaxes previas á construción dunha vivenda unifamiliar no 
lugar de Amanecida, Bealo  (Boiro, A Coruña)

Boiro Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/170-0 Control arqueolóxico da construción dunha vivenda unifamiliar 
no lugar de Amanecida, Bealo, concello de Boiro (A Coruña)

Boiro Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/171-0 Control arqueolóxico da construción  dunha vivenda no lugar de 
Amanecida, Bealo, Boiro (A Coruña)

Boiro Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/172-0 Control e seguimento arqueolóxico do acondicionamento da 
estrada LU-722. Becerreá- Navia de Suarna. Tramo Becerreá- A 
Ribeira

Becerreá Cano Pan, Juan 
Antonio

CD 102A 2009/173-0 Prospección para o estudo de impacto arqueolóxico da LAT 132 
KV Sub. PE Santiso- PE Busbeirón- Sub. Acebo (Negueira de 
Muñiz, Lugo)

Negueira de Muñiz Castro Hierro, Virginia
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CD 102A 2009/174-0 Prospección arqueolóxica da canteira Chan de Prado nº 2.954 
(Gondomar, Pontevedra)

Gondomar Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/175-0 Prospección arqueolóxica para a elaboración dun inventario da 
parroquia de Barbeito (Vilsantar, A Coruña)

Vilasantar Dorribo Cao, José 
Rafael

CD 102A 2009/176-0 Prospección arqueolóxica para a elaboración dun inventario da 
parroquia de San Vicenzo de Burres (Arzúa, A Coruña)

Arzúa Dorribo Cao, José 
Rafael

CD 102A 2009/177-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no edificio Olimpio 
Pérez (Praza de Cervantes nº 14-20) da cidade de Santiago de 
Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/178-0 Escavación arqueolóxica para exhumación de vítimas da Guerra 
Civil na Fosa dos Nove. Cemiterio municipal de Baiona

Baiona Vilar Pedreira, Xosé 
Lois

CD 102A 2009/179-0 Escavación arqueolóxica para exhumación de vítimas da Guerra 
Civil nas fosas da Capela de San Xián (O Rosal, Pontevedra)

O Rosal Vilar Pedreira, Xosé 
Lois

CD 102A 2009/180-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 1-3 da travesía 
de Ferreirías na cidade da Coruña

A Coruña Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/181-0 Proxecto de acondicionamento da estrada AC-444. Treito: 
Negreira (AC-546)- Ponte Failde. P.K. 3+240- 11+540. Control e 
seguimento.

A Baña Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/181-0 Control arqueolóxico das obras do ensanche da AC-444: 
Negreira- A Baña- Ponte Faílde

Negreira Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/182-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do inmoble nº 
11 da rúa Carral da cidade de Vigo

Vigo Gorgoso López, Jesús 
Adelino

CD 102A 2009/183-0 Control arqueolóxico da rede de gas canalizado. Tramo travesía 
da Esperanza, da cidade de Vigo

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CD 102A 2009/184-0 Control arqueolóxico das obras de acondicionamento e mellora 
no contorno da Biblioteca Municipal de Cambados (Pontevedra)

Cambados Acuña Piñeiro, Angel

CD 102A 2009/185-0 Avaliación do impacto arqueolóxico do parque eólico Fontenla 
(Agolada e Antas de Ulla, Pontevedra e Lugo)

Antas de Ulla Cabrera Tilve, Isabel

CD 102A 2009/186-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Penalonga 
(Barreiros e Ribadeo, Lugo)

Ribadeo Sinde Vázquez, 
Alexandre

CD 102A 2009/187-0 Control arqueolóxico e análise de paramentos no inmoble nº 9 
da rúa de San Miguel da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/188-0 Control arqueolóxico das obras de acondicionamento e 
urbanización do ámbito da Igrexa de San Fructuoso- rúa da 
Trindade- da cidade de Santiago.

Santiago Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/189-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Arreira 
(Cerceda, A Coruña)

Cerceda Castro Hierro, Virginia

CD 102A 2009/190-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Monte 
Eiroa (Navia de Suarna e A Fonsagrada, Lugo)

A Fonsagrada Castro Hierro, Virginia

CD 102A 2009/192-0 Prospección para a catalogación e delimitación planimétrica dos 
xacementos arqueolóxicos do concello de Sarreaus (Ourense)

Sarreaus Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/193-0 Prospección arqueolóxica na Depresión de Monforte de Lemos e 
sondaxe arqueolóxica no lugar das Lamas (Monforte de Lemos, 
Lugo)

Monforte de Lemos Rodríguez Álvarez, 
Xosé Pedro

CD 102A 2009/194-0 Prospección arqueolóxica superficial intensiva da Illa de 
Cortegada, Vilagarcía de Arousa,  Pontevedra

Vilagarcía de Arousa Chao Álvarez, 
Francisco Javier

CD 102A 2009/195-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no edificio Teodoro Quirós 
nº 4, en Viveiro (Lugo)

Viveiro Ramil González, Emilio
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CD 102A 2009/196-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto sobre o 
patrimonio cultural do parque eólico Pena de Angueira (Padrón 
e Teo, A Coruña)

Padrón Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/197-0 Sondaxes arqueolóxicas no inmoble nº 1 da praza do Trigo. 
Edifico “Fogar do Transeúnte”, na cidade de Ourense

Ourense Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/198-0 Actuación arqueolóxica da rehabilitación do edificio para centro 
municipal de información xuvenil, no conxunto histórico de 
Ribadavia (Ourense)

Ribadavia García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/199-0 Autovía Santiago - Lugo (A-54). Enlace de Monte de Meda- 
Enlace Vilamoure. Prospección arqueolóxica 2ª fase

Lugo Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/200-0 Control e seguimento arqueolóxico do acondicionamento do 
camiño natural interior. Tramo Portela do Home-Santa Comba- 
Camiño Vía Nova (Lobios e Bande)

Bande Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/201-0 Control e seguimento arqueolóxico do camiño natural interior. 
Tramo Rubiá- Petín. Camiño Vía Nova (Petín, Vilamartín, O 
Barco e Rubiá)

  Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/202-0 Enlace de Curro das autovías a Sanxenxo e Vilagarcía de Arousa, 
da autoestrada AP-9 e a estrada PO-531. Control e seguimento

Barro Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/203-0 Control arqueolóxico na praza de España, rúa Inmaculada e 
avenida Saavedra Meneses (Pontedeume, A Coruña)

Pontedeume Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/204-0 Control arqueolóxico do soar nº 40 da rúa Real de As Pontes de 
García Rodríguez (A Coruña)

As Pontes Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/205-0 Control arqueolóxico das obras de adecuación do Museo Casa 
Rafael Dieste (Rianxo, A Coruña)

Rianxo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/206-0 Control arqueolóxico das obras de adecuación Museo Casa 
Manuel Antonio (Rianxo, A Coruña)

Rianxo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/207-0 Sondaxes arqueolóxicas de carácter mecánico, previas ás obras 
de construción dun edificio no lugar de Vinquiño (Sanxenxo, 
Pontevedra)

Sanxenxo Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/208-0 Avaliación de impacto arqueolóxico parque eólico Campodexuga 
(Dumbría, A Coruña)

Dumbría Blanco Sanmartín, Paz

CD 102A 2009/209-0 Vía de Alta Capacidade: Sarria- Monforte de Lemos. Treito III: A 
Áspera- Monforte. Área cautela túmulo A Áspera (GA27008016) 
(Bóveda, Lugo). Sondaxes

Bóveda Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/210-0 Control e seguimento arqueolóxico das obras de pavimentación 
e instalación de servizos no paseo da Dársena e paseo do Parrote, 
da cidade da Coruña

A Coruña Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/211-0 Vía de Alta Capacidade: Sarria- Monforte de Lemos. Treito 
I: Sarria- Noceda e Treito III: A Áspera- Monforte. Control e 
seguimento.

Bóveda Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/212-0 Dragaxe da canle de navegación de acceso ao porto de Mirasol - 
Ribadeo. Prospección arqueolóxica

Ribadeo San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/213-0 Localización e delimitación para o PXOM dos xacementos 
arqueolóxicos do concello de Ribadeo (Lugo)

Lugo Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/214-0 Control arqueolóxico de remoción de terras para a instalación 
da LMT, CT e RBT no contorno do castro de Vixía (Oleiros, A 
Coruña)

Oleiros Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/215-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do edificio sito 
no nº 9 do Caleixón da Parra (Cambados, Pontevedra)

Cambados Vázquez Martínez, Mª 
de los Ángeles
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CD 102A 2009/216-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto cultural do 
parque eólico Santa Comba (Santa Comba e Val do Dubra, A 
Coruña)

Santa Comba Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/217-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto cultural do 
parque eólico Os Teixos (Cerceda e A Laracha, A Coruña)

Cerceda Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/218-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Monte San 
Xoán (Fisterra e Cee, A Coruña)

Cee Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/219-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da rúa do 
Olvido e contorno, na cidade de Santiago de Compostela (A 
Coruña)

Santiago López-Felpeto Gómez, 
Manuel Anxo

CD 102A 2009/220-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da rúa de 
Belvís da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Tomás Botella, Víctor

CD 102A 2009/221-0 Sondaxes arqueolóxicas na estación de gravados rupestres da 
Ferradura (Amoeiro, Ourense): Coto do Raposo e rocha 2 da 
Ferradura 7

Amoeiro Seoane Veiga, Yolanda

CD 102A 2009/222-0 Sondaxes arqueolóxicas na parcela EQ3. Sector 16, de 
Galdrachán (O Milladoiro, Ames, A Coruña)

Ames López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/223-0 Control arqueolóxico das obras da rede de saneamento de 
Biduedo (Triacastela, Lugo)

Triacastela García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/224-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Lubián- Ourense. 
Subtreito: Cerdedelo- Porto. Plataforma. Prospección.

Laza Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/225-0 Control arqueolóxico das obras de edificio para tres vivendas na 
rúa da Cerca Nº 15 en Betanzos (A Coruña)

Betanzos Bartolomé Abraira, 
Roberto

CD 102A 2009/226-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Silleda (Dornelas)- 
Vedra- Boqueixón. Área de concentración de cerámica 
Ameixeira (Silleda). Sondaxes

Silleda Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/227-0 Escavación arqueolóxica área do patio traseiro no inmoble nº 27 
da rúa do Miño (U.E. 151102) da cidade de Lugo

 Lugo Pereiras Magariños, 
Beatriz

CD 102A 2009/228-0 Control arqueolóxico dos traballos forestais no monte Mata 
Mulleres, en Santa María de Godos (Caldas de Reis, Pontevedra)

Vilagarcía de Arousa Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/229-0 Proxecto Marco. Control arqueolóxico da rede de abastecemento 
e saneamento da cidade de Vigo (Pontevedra). Anualidade 2009

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CD 102A 2009/230-0 Control arqueolóxico das obras de reforma e ampliación da 
edificación no lugar de Miranda nº 11 (Coiro, Cangas)

Cangas Velazquez Turnes, 
Eduardo

CD 102A 2009/231-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 6 da Travesa 
do Carme de Abaixo da cidade de Santiago de Compostela (A 
Coruña)

Santiago Vázquez Domínguez, 
Montserrat

CD 102A 2009/232-0 Vía de alta capacidade Carballo- Berdoias. Anteproxecto de 
construción e explotación. Área de cautela de Bagumeiras 
(Vimianzo). Sondaxes

Vimianzo Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/233-0 Vía de alta capacidade Carballo- Berdoias. Proxecto de trazado. 
Área de cautela A  Granxa- Midón (Coristanco) (P.K. 5+500- 
5+900). Sondaxes

Coristanco Méndez Santiago, Paula

CD 102A 2009/234-0 Autovía Lugo-Santiago (A-54). Treito: Enlace de Vilamoure-
Enlace de Nadela S e conexión con Lugo desde Enlace de 
Vilamoure. Control e seguimento

Lugo Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/234-0 Autovía Lugo-Santiago (A-54). Treito: Enlace de Vilamoure-
enlace de Nadela S e conexión con Lugo desde o enlace de 
Vilamoure. Proxecto de Construción

Lugo  Prado Fernández, 
Otilia
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CD 102A 2009/235-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 113 da rúa de 
San Pedro da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/236-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 6 da rúa 
Loureiros da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/237-0 Prospección arqueolóxica de 1 cuadrícula mineira do PI Santa 
Lucía nº 4.875 (Castrelo de Miño, Ourense)

Castrelo de Miño Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/238-0 Prospección arqueolóxica LAT 132 KV parque eólico Bretoña- 
apoio nº 16 LAT apoio nº 35 LAT Mondoñedo- Meira e parque 
eólico Farrapa I, II e Neda (A Pastoriza, Lugo)

A Pastoriza López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/239-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural da concesión de explotación derivada do 
polígono industrial Longo nº 3.027 (O Covelo e Fornelos de 
Montes, Pontevedra)

O Covelo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/240-0 Control arqueolóxico das obras de revalorización e 
musealización do castro de Vigo

Vigo Pérez López, David

CD 102A 2009/241-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Becerreá 
III (Becerreá, Lugo)

Becerreá Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/242-0 Avaliación de impacto arqueolóxicos do parque eólico Becerreá 
IV (Becerreá, Lugo)

Becerreá Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/243-0 Delimitación dos xacementos arqueolóxicos do concello de 
Vilamarín (Ourense)

Vilamarín Juan Manuel González 
Carballo

CD 102A 2009/244-0 Autoestrada do Val Miñor AG-57. Ramais de enlace de Sabarís, 
Ramallosa e Nigrán. Petróglifo Monte Eiró (Nigrán). Traslado e 
posta en valor

Nigrán Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/245-0 Integración urbana e acondicionamento da Rede Ferroviaria de 
Ourense. Prospección arqueolóxica

Ourense Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/246-0 Prospección arqueolóxica do proxecto sectorial do campus 
industrial de Paderne de Allariz (Paderne de Allariz, Ourense)

Paderne de Allariz Arizaga Castro, Álvaro

CD 102A 2009/247-0 Control arqueolóxico da rede de auga “Castro Vilarmaior” 
(Ordes, A Coruña)

Ordes Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/248-0 Control arqueolóxico no inmoble nº 1 da rúa Hospital, concello 
de Rianxo

Rianxo Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/249-0 Reescavación e consolidación para a revalorización e 
musealización do castro de Vigo

Vigo López González, Luis 
Francisco

CD 102A 2009/250-0 Intervención arqueolóxica avaliativa das obras da 1ª fase de 
actuacións no mosteiro de Monfero

Monfero Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/251-0 Escavación arqueolóxica en área no soar nº 5 da rúa Alonso 
Pérez en Viveiro (Lugo)

Viveiro Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/252-0 Control arqueolóxico das obras de reparación e consolidación da 
Ponte Gatín (Becerreá, Lugo)

Becerreá Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/253-0 Control arqueolóxico da instalación da rede de cable de fibra 
óptica ao inmoble nº 8 da rúa Marqués de Valladares da cidade 
de Vigo

Vigo López Taboada, Mª 
Ángeles

CD 102A 2009/254-0 Prospección arqueolóxica intensiva para o plan director da Vía 
Nova I (Baixa Limia, Ourense)

Bande Pérez López, David

CD 102A 2009/255-0 Control arqueolóxico das obras de instalación dunha RBTS na 
estrada de San Tirso, na vila de Arzúa (Arzúa, A Coruña)

Arzúa Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/256-0 Prospección arqueolóxica para o estudo do territorio histórico 
vinculado á Vía da Prata: camiño tradicional e itinerario dende 
Chaves (provincia de Ourense)

 Provincia de 
Ourense

Rodríguez Cao, Celso
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CD 102A 2009/257-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do inmoble nº 
29 da rúa de Casas Reais da cidade de Santiago de Compostela 
(A Coruña)

Santiago López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/258-0 Control arqueolóxico das obras de remoción do PBE 
rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Urceira, O Eixo 
(Santiago de Compostela, A Coruña)

Santiago Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/259-0 Prospección arqueolóxica intensiva do parque eólico Serra da 
Lagoa (Baralla e Láncara, Lugo)

Láncara Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/260-0 Control e seguimento arqueolóxico. Construción e explotación 
de colectores e EDAR de Esteiro (Muros, A Coruña)

Muros Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/261-0 Autovía do Cantábrico (A-8). Treito: Abadín- Careira. Control e 
seguimento

Abadín Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/262-0 Control arqueolóxico no inmoble nº 30-32 da Calzada da Ponte, 
na cidade de Lugo

Lugo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/263-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 3 da rúa 
Príncipe da cidade de A Coruña

A Coruña Naveiro López, Juan 
Luis

CD 102A 2009/264-0 Control arqueolóxico das obras dun garaxe na rúa Balsa (As 
Pontes, A Coruña)

As Pontes Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/265-0 Control arqueolóxico dunha vivenda unifamiliar no lugar de 
Castrillón (Carballo, A Coruña)

Carballo Fernández Malde, 
Antón

CD 102A 2009/266-0 Control arqueolóxica das obras de acondicionamento e mellora 
do contorno da Torre de Hércules, na cidade de A Coruña

A Coruña Espejo Guardiola, 
Teresa

CD 102A 2009/267-0 Control arqueolóxico da instalación de LMT, CT e RBT no 
ámbito do castro de Baiobre (Arzúa e Touro, A Coruña)

Arzúa Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/268-0 Prospección arqueolóxica para delimitación planimétrica dos 
xacementos arqueolóxicos do concello de Vilariño de Conso 
(Ourense)

Vilariño de Conso Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/269-0 Control arqueolóxico da instalación de fibra óptica de “R” en 
Viveiro

Viveiro Celeiro Montenegro, 
Manuel

CD 102A 2009/270-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 29-31 
da rúa Berbés e nº 40 da rúa Poboadores da cidade de Vigo 
(Pontevedra)

Vigo Rodríguez Saiz, 
Eduardo

CD 102A 2009/271-0 Control arqueolóxico mediante sondaxes mecánicas no inmoble 
nº 30 da rúa Luis Taboada da cidade de Vigo (Pontevedra)

Vigo Torres Bravo, Victoria 
Carmen

CD 102A 2009/272-0 Control arqueolóxico da rede de drenaxe do adro da igrexa de 
San Martiño de Fruíme, Lousame (A Coruña)

Lousame Arce Méndez, 
Alejandro

CD 102A 2009/273-0 Ampliación do peirao de Brens-Cee. Control arqueolóxico Cee San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/274-0 Acondicionamento da estrada OU-304. Treito: N-525- 
intersección estrada provincial de Xinzo a Cualedro. Control e 
seguimento arqueolóxico

Xinzo de Limia Dorribo cao, Rafael

CD 102A 2009/275-0 Prospección arqueolóxica intensiva do parque eólico Vilouzán 
(Becerreá, Triacastela e Láncara, Lugo)

Becerreá Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/276-0 Control arqueolóxico das obras de conexión e accesibilidade 
entre o centro histórico de Ribadeo e o borde litoral (Ribadeo, 
Lugo)

Ribadeo Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/277-0 Control arqueolóxico das tarefas de limpeza e roza do castro de 
Oira (Ourense)

Ourense Tabarés Domínguez, 
Marta
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CD 102A 2009/278-0 Prospección arqueolóxica para a catalogación e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos da Fonsagrada 
(Lugo)

A Fonsagrada Ferrer Cruz, Joaquín

CD 102A 2009/279-0 Sondaxes arqueolóxicas no monte de Valverde (Monforte de 
Lemos, Lugo)

Monforte de Lemos Xosé Pedro Rodríguez 
Álvarez

CD 102A 2009/280-0 Prospección arqueolóxica para a delimitación dos xacementos 
no concello de Cualedro (Ourense)

Cualedro Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/281-0 Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos do concello de Monterrei (Ourense)

Monterrei López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/282-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación de vivenda 
unifamiliar no barrio da Igrexa en Chandebrito (Nigrán, 
Pontevedra)

Nigrán Villar Quintero, Rosa

CD 102A 2009/283-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico 
Gueimonde (Mañón e Ortigueira, A Coruña)

Mañón Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/284-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico 
ampliación Touriñán III (Cerdedo, A Estrada e Campo Lameiro, 
Pontevedra)

Campo Lameiro Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/285-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico A Areosa 
(A s Pontes de García Rodríguez e Ortigueira, A Coruña)

Ortigueira Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/286-0 Avaliación do impacto arqueolóxico do parque eólico Punago 
Sur II (Baleira, Castroverde e Baralla, Lugo)

Baleira Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/287-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación da igrexa 
parroquial de San Breixo de Parga (Guitiriz, Lugo)

Lugo Ramil Rego, Eduardo

CD 102A 2009/288-0 Escavación en área no solar de ampliación da pista deportiva do 
barrio da Cerámica, O Barco de Valdeorras, Ourense

O Barco de 
Valdeorras

Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/289-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Mirón-
Seixas (Vila de Cruces, Pontevedra)

Vila de Cruces Sinde Vázquez, 
Alexandre

CD 102A 2009/290-0 Avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural do parque 
eólico Ventos Cooperativos I (Barreiros, Lourenzá e Trabada, 
Lugo)

Barreiros Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/291-0 Avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural do parque 
eólico Ventos Cooperativos VII (Trabada, Riotorto, Lourenzá, 
Trabada e A Pontenova, Lugo)

Trabada Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/292-0 Avaliación de Impacto sobre o patrimonio cultural do parque 
eólico Ventos Cooperativos V (Aranga, Coirós e Oza dos Ríos, A 
Coruña)

Aranga Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/293-0 Avaliación de Impacto sobre o patrimonio cultural do parque 
eólico Ventos Cooperativos VIII ( A Pontenova e A Fonsagrada, 
Lugo)

A Pontenova Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/294-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico Serra da 
Orea (Agolada, Pontevedra)

Agolada Cabrera Tilve, Isabel

CD 102A 2009/295-0 Estudo de Impacto Arqueolóxico do Parque Eólico A Pastoriza-
Engadir (A Pastoriza, Lugo)

A Pastoriza Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/296-0 Estudo de impacto sobre o patrimonio cultural do parque eólico 
Coto Novelle (Arnoia, Castrelo de Miño e Cartelle, Ourense)

Arnoia Chao Álvarez, 
Francisco Javier

CD 102A 2009/297-0 Estudo de impacto cultural do parque eólico Leira (A 
Fonsagrada, Baleira, Baralla e Becerreá, Lugo)

Baleira López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/298-0 Control arqueolóxico das obras de saneamento en San Bartolo, 
Sequeiro (Valdoviño, A Coruña)

Valdoviño Ricart Guillot, Susana
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CD 102A 2009/299-0 Control arqueolóxico das obras de saneamento en S. Mamede 
(Valdoviño, A Coruña)

Valdoviño Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/300-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 5 da rúa da 
Cerca, Betanzos

Betanzos Muíño Maneiro, José 
Ángel

CD 102A 2009/301-0 Control arqueolóxico das obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar en Santa Icía, Morás (Arteixo, A Coruña)

Arteixo Montero Borrazás, 
Mónica

CD 102A 2009/302-0 Control arqueolóxico das obras dunha vivenda unifamiliar na 
rúa Nova, no conxunto histórico de Betanzos (A Coruña)

Betanzos Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/303-0 Prospección arqueolóxica PBE de construción de 6 vivendas no 
lugar de Carril, Campo da Mámoa, San Xoán de Furelos (Melide, 
A Coruña)

Melide Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/304-0 Estudo de impacto cultural do proxecto de repotenciamento do 
parque eólico Labrada (Abadín, Lugo)

Abadín Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/305-0 Estudo de impacto cultural do proxecto de repotenciamento do 
parque eólico Álabe-Lomba (Muras, Lugo)

Abadín Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/306-0 Estudo de impacto cultural do proxecto de repotenciamento do 
parque eólico Mareiro (Ourol, Lugo)

Ourol Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/307-0 Estudo de impacto cultural do  parque eólico Abadín, (Lugo) Abadín Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/308-0 Escavación arqueolóxica en Cruz do Castro, Carballedo 
(Cotobade, Pontevedra). Campaña de 2009.

Cotobade Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/309-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no polígono 1 de 
San Andrés- Cormelana, na cidade da Coruña

A Coruña Fernández Abella, 
David

CD 102A 2009/310-0 Acondicionamento da OU-101 Ourense- Maceda. Acceso 
ao parque tecnolóxico. Área de cautela dos Proves (Maceda, 
Ourense). Sondaxes

Maceda Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/311-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 3 do Calexón 
das Ferrerías da cidade da Coruña

A Coruña Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CD 102A 2009/312-0 Escavación arqueolóxica en área no inmoble nº 16 da rúa do 
Miño (U.E. 150517) da cidade de Lugo

Lugo Campos Arias, María 
Alicia

CD 102A 2009/313-0 Prospección arqueolóxica da Sub Regoelle e liñas E/S dende 
LAT 220 kV Mazaricos- Vimianzo e Dumbría- Mesón do Vento 
(Dumbría)

Dumbría Pérez Gil, Maite

CD 102A 2009/314-0 Prospección arqueolóxica para a rede de camiños principais da 
ZCP de Aro, Campelo e Gonte (Negreira, A Coruña)

Negreira Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/315-0 Prospección arqueolóxica da rede de camiños da ZCP de San 
Cristobo de Dombodán e Santa Locaia de Branzá (Arzúa, A 
Coruña)

Arzúa Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/316-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de San Paio de Buscás (Ordes, 
A Coruña). Camiños secundarios e eliminación de accidentes 
naturais.

Ordes Castro Vigo, Eva

CD 102A 2009/317-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de Couso (Coristanco, A 
Coruña)

Coristanco Torres Bravo, Victoria 
Carmen

CD 102A 2009/318-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de Santiago de Arcos 
(Mazaricos, Pontevedra)

Mazaricos García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/319-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de Cerqueda (Malpica de 
Bergantiños, A Coruña)

Malpica de 
Bergantiños

Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/320-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de Vilamaior- Barbeiros 
(Ordes, A Coruña)

Ordes Muiño Maneiro, José 
Angel
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CD 102A 2009/321-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de Cures- Boiro (Boiro, A 
Coruña)

Boiro Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/322-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de San Pedro de Bugallido e 
Santa María de Biduído (Ames, A Coruña)

Ames López-Felpeto Gómez, 
Manuel Anxo

CD 102A 2009/323-0 Prospección arqueolóxica para a explotación de recursos 
mineiros da sección A) canteira Lanzós (Vilalba, Lugo)

Vilalba Bartolomé Abraira, 
Roberto

CD 102A 2009/324-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de efectos sobre 
o patrimonio cultural da explotación Caínzo nº 239 (Vilalba, 
Lugo)

Vilalba Ramil Rego, Eduardo

CD 102A 2009/325-0 Control e seguimento arqueolóxico da retirada de terras. 
Ampliación da explotación Campomarzo na concesión de 
explotación “Cuatro Amigos nº 1.861” (Silleda, Pontevedra)

Silleda Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/326-0 Prospección arqueolóxica do parque empresarial de Tremoedo 
(Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa, Pontevedra)

Vilanova de Arousa Arizaga Castro, Álvaro

CD 102A 2009/327-0 Prospección arqueolóxica nos montes veciñais en man común de 
Verducido, A Lama, Pontevedra

A Lama Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/328-0 Estudo de impacto cultural do parque eólico de Salgueiras 
(Ponteceso, A Coruña)

Ponteceso Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/329-0 Estudo de impacto cultural da repotenciamento do parque eólico 
Zas (Zas, A Coruña)

Ponteceso Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/330-0 Estudo de impacto sobre o patrimonio cultural do parque eólico 
Castrelada (Ponte Caldelas, Pontevedra)

Ponte Caldelas Crespo Liñeiro, Ignacio 
Armando

CD 102A 2009/331-0 Proxecto técnico de avaliación de impacto arqueolóxico do 
parque eólico Airas (antigo Alfoz) (Alfoz, Lugo)

Alfoz Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/332-0 Estudo de impacto cultural do proxecto de repotenciamento do 
parque eólico Corme (Ponteceso, A Coruña)

Ponteceso Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/333-0 Prospección arqueolóxica do parque eólico Fontefría (O Covelo 
e A Cañiza, Pontevedra)

A Cañiza Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/334-0 Prospección arqueolóxica do parque eólico Alto da Moeda 
(Carballeda de Valdeorras, A Veiga e O Barco de Valdeorras, 
Ourense)

O Barco de 
Valdeorras

García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/335-0 Prospección para estudo de impacto sobre o patrimonio cultural 
do parque eólico ampliación Montouto 2000 (Arbo, Pontevedra)

Arbo López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/336-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do inmoble nº 
5 da rúa Carretas da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Alonso Braña, Juan 
José

CD 102A 2009/337-0 Prospección arqueolóxica para a localización e delimitación para 
o PXOM dos xacementos arqueolóxicos do concello de Xove 
(Lugo)

Xove Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/338-0 Localización e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos catalogados do concello de Baños de Molgas 
(Ourense)

Baños de Molgas Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/339-0 Control arqueolóxico do proxecto de adecuación, selado e 
clausura do vertedoiro do concello de Brión (A Coruña)

Brión Vázquez Liz, Pablo

CD 102A 2009/340-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas previas á construción dunha 
vivenda no lugar de Cruceiro (Moaña, Pontevedra)

Moaña Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/341-0 Control arqueolóxico da rede de gas canalizado en Vigo. Tramo 
avenida da Hispanidade

Vigo Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CD 102A 2009/342-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 31 da rúa 
Elduayen da cidade de Vigo

Vigo González Parente, 
Sandra
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CD 102A 2009/343-0 Control arqueolóxico rehabilitación edificio rúa Ferrería, 7 e 
travesía das Ovellas, 11, Caldas de Reis (Pontevedra)

Caldas de Reis Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/344-0 Control arqueolóxico das obras de restauración da Alameda de 
Pontevedra

Pontevedra Pereira García, Elisa

CD 102A 2009/345-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación da zona vella 
de Cedeira (A Coruña)

Cedeira Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/346-0 Control arqueolóxico das obras de reforma no inmoble nº 18 da 
rúa Algalia de Arriba da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/347-0 Control arqueolóxico da rehabilitación dun edificio na 
corredoira das Virtudes, 17, Pontedeume (A Coruña)

Pontedeume Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/348-0 Proxecto Marco. Control arqueolóxico da rede de distribución de 
gas canalizado  en Vigo. Anualidade 2009

Vigo Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CD 102A 2009/349-0 Proxecto marco. Control arqueolóxico de canalizacións eléctricas 
soterradas de ata 20 kV da cidade de Vigo. Anualidade 2009

Vigo Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/350-0 Enlace de Curro na PO-531. Pontevedra- Vilagarcía. Proxecto de 
construción. (Clave: PO/06/090.03). Control e seguimento.

Barro Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/351-0 V.A.C. Tui (incluído enlace autovía a Portugal)- A Guarda. 
Treito I: Tui (enlace A-55)- enlace PO-350. Castro de O Cotarel 
(GA36055019).Sondaxes/escavación

Tui Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/352-0 Prospección arqueolóxica superficial intensiva da liña de 
interconexión do parque eólico Punta Maeda (Mañón, 
Ortigueira, Ourol e Vicedo,)

Mañón Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/353-0 Control arqueolóxico dos traballos de acondicionamento, 
recuperación e posta en valor da Ruta dos Tres Vales (Cotobade, 
Pontevedra)

Cotobade Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/354-0 Localización e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos catalogados do concello de Burela (Lugo)

Lugo Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/355-0 Control arqueolóxico para drenaxes e canalización eléctrica na 
igrexa de Santa María de Cuíña (Oza dos Ríos, A Coruña)

Oza dos Ríos Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/356-0 Prospección arqueolóxica para o estudo do territorio histórico 
vinculado ao Camiño Portugués

  Velazquez Turnes, 
Eduardo

CD 102A 2009/357-0 Prospección arqueolóxica do ámbito do anteproxecto do centro 
gandeiro para recría de xovencas e ceba de tenreiros en Vilar do 
Monte (Palas de Rei, Lugo)

Palas de Rei Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/358-0 Sondaxes mecánicas previas á construción dunha vivenda 
unifamiliar no lugar de Mourelos (Noalla, Sanxenxo, 
Pontevedra)

Sanxenxo Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/359-0 Intervención de conservación e recuperación no xacemento de 
Forno dos Mouros (Toques, A Coruña)

Toques Aboal Fernández, 
Roberto

CD 102A 2009/360-0 Actuación arqueolóxica e de restauración na muralla medieval 
do novo edificio do Museo de Pontevedra, entre as rúas Arcos de 
S. Batolomeu, Serra e P- Am

Pontevedra Castro Carrera, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/361-0 Localización e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos catalogados do concello do Bolo (Ourense)

O Bolo Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/362-0 Sondaxes e control arqueolóxico de obras incluídas no proxecto 
básico de rehabilitación e sinalización do Camiño de Fisterra 
(Santiago de Compostela, A Coruña)

Santiago López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/363-0 Prospección arqueolóxica para a revisión e actualización do 
inventario de xacementos e delimitación das áreas de protección 
do concello de Cuntis (Po)

Cuntis Álvarez García, María 
del Carmen
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CD 102A 2009/364-0 Prospección arqueolóxica para estudo de impacto cultural da 
revisión do plan parcial SAUI-1, Acevedo, Cerceda (A Coruña)

Cerceda Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/365-0 Control arqueolóxico das obras dunha vivenda unifamiliar no 
lugar de Castrillón (Lema, Carballo, A Coruña)

Carballo Fernández Malde, 
Antón

CD 102A 2009/366-0 Control arqueolóxico das obras de repavimentación da praza de 
Santa Liberata (fase I) en Baiona (Pontevedra)

Baiona Villar Quintero, Rosa

CD 102A 2009/367-0 Prospección arqueolóxica de delimitación planimétrica dos 
xacementos arqueolóxicos do concello de Muíños (Ourense)

Muíños Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/368-0 Control arqueolóxico das obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar na rúa Camilo José Cela, s/n (Triacastela, Lugo)

Triacastela Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/369-0 Vía de Alta Capacidade da Costa Norte. Treito: Celeiro - San 
Cibrao. Control e seguimento arqueolóxico.

Viveiro Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/370-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Lubián- Ourense. 
Subtreito: Vilavella- Vilariño. Plataforma. Prospección.

A Gudiña Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/371-0 Terceira rolda de circunvalación da Coruña. Treito 2.2.: 
CP- 3002- Pocomaco. Clave: AC/01/076.03.2.2. Control e 
seguimento.

A Coruña Jiménez López, María 
Elena

CD 102A 2009/372-0 Enlace da N-120 coa N-525. Variante de Ourense. Proxecto de 
construción. Prospección.

Ourense Rodríguez Cifuentes, 
Miguel

CD 102A 2009/373-0 Sondaxes arqueolóxicas na Cova de Valdavara , concello de 
Becerreá, Lugo

Becerreá Vaquero Rodríguez, 
Manuel

CD 102A 2009/374-0 Control arqueolóxico adecuación espazo para equipamento 
sanitario no barrio do Vinteún, Ourense

Ourense  Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/375-0 Mellora de comunicación A Coruña- Aeroporto Alvedro- 
Autovía do Noroeste. Treito: As Lonzas- A Zapateira. Control e 
seguimento.

A Coruña Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/376-0 Autovía  AG- 59 alternativa á AC-841. Conexión Rede de Alta 
Capacidade de Santiago. Treito: A Ramallosa- A Estrada. Estudo 
informativo. Prospección.

A Estrada Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/377-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto da 
concesión de explotación Pena da Múa nº 3.058 (Cotobade, 
Pontevedra)

Cotobade Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/378-0 Prospección arqueolóxica. Aproveitamento hidroeléctrico no río 
Eo (Ribeira de Piquín, Lugo)

Ribeira de Piquín Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/379-0 Control e seguimento arqueolóxico. Proxecto sectorial da 
actuación industrial en Ribadeo (Lugo)

Ribadeo Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/380-0 Control e seguimento do parque eólico  Alto do Seixal (P.E. A 
Farrapa I fase II) (Abadín, Mondoñedo e A Pastoriza, Lugo)

Abadín Bóveda Fernández, 
María José

CD 102A 2009/381-0 Prospección arqueolóxica peche perimetral explotación 
gandeira. Monte Lagoa (Palas de Rei, Lugo)

Palas de Rei Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/382-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no soar nº 13 da rúa 
Corredoira dos Muiños da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/383-0 Actuación arqueolóxica para o estudo arqueolóxico e etnográfico 
da paisaxe cultural das Illas de Ons (Bueu, Potevedra)

Bueu Ballesteros Arias, Paula

CD 102A 2009/384-0 Control arqueolóxico rehabilitación edificio na travesía da 
Marina, 3, Viveiro (Lugo)

Viveiro Fernández Quiza, Rosa 
Susana

CD 102A 2009/385-0 Control arqueolóxico da instalación dun oco de ascensor no 
inmoble nº 17 da rúa Bolaño Ribadeneira da cidade de Lugo

Lugo Cristóbal Rodríguez, 
Rafael
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CD 102A 2009/386-0 Control arqueolóxico das obras dunha vivenda unifamiliar no 
lugar do Castro, Hermunde (Pol, Lugo)

Pol Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/387-0 Estudo petrolóxico das fábricas e do sistema de abastecemento e 
evacuación de augas do castelo de San Felipe en Ferrol

Ferrol Blanco Rotea, Rebeca

CD 102A 2009/388-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no contexto das obras de 
pavimentación, na rúa Santa Liberata, no conxunto histórico de 
Baiona (Pontevedra)

Baiona Villar Quintero, Rosa

CD 102A 2009/389-0 Sondaxes arqueolóxicas na rede de distribución de gas 
canalizado no conxunto histórico de Baiona. Fase III. Tramo rúa 
Igrexa, na vila de Baiona

Baiona Gorgoso López, Jesús 
Adelino

CD 102A 2009/390-0 Estudo de Impacto sobre el patrimonio cultural do parque eólico 
Codesas III (Toques, A Coruña)

Toques Castro Hierro, Virginia

CD 102A 2009/391-0 Revisión do catálogo de xacementos arqueolóxicos do concello 
de Dodro para o PXOM (A Coruña)

Dodro Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/392-0 Control arqueolóxico da rúa da Estrada, da cidade de Vigo Vigo Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CD 102A 2009/393-0 Control arqueolóxico das obras de humanización da  rúa Conde 
de Torrecedeira da cidade de Vigo

Vigo López Taboada, Mª 
Ángeles

CD 102A 2009/394-0 Control arqueolóxico da reurbanización da praza Eduardo 
Chao- fase 2B- e da rúa Caracol- fase 2A da cidade de Vigo 
(Pontevedra)

Vigo Gorgoso López, Jesús 
Adelino

CD 102A 2009/395-0 Control arqueolóxico da canalización de fibra óptica ao inmoble 
nº 3 da rúa Oporto da cidade de Vigo (Pontevedra)

Vigo Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CD 102A 2009/396-0 Prospección arqueolóxica para a elaboración do informe 
valorativo de declaración como Ben de Interese Cultural do 
complexo arqueolóxico do Folón, Vigo

Vigo de Lombera Hermida, 
Arturo

CD 102A 2009/397-0 Prospección arqueolóxica para catalogación e delimitación 
planimétrica para PXOM do concello de Cervantes (Lugo)

Cervantes Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/398-0 Prospección Arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico singular de Quiroga (Lugo)

Quiroga  Álvarez Merayo, Iván

CD 102A 2009/399-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico de Porteliña (Avión, Ourense e A Lama, Pontevedra)

Avión Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/400-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico Outeiro do Home (Avión e Beariz, Ourense e Forcarei, 
Pontevedra)

Avión Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/401-0 Control arqueolóxico da construción dunha vivenda unifamiliar 
no lugar de Quintenla, Pontellas (Porriño, Pontevedra)

Porriño Perles Fontao, Juan José

CD 102A 2009/402-0 Escavación en área para a construción de 26 vivendas nunha 
parcela no contorno da rúa Atalaia e do Faro, Punta Atalaia, San 
Cibrao, (Cervo, Lugo)

Cervo Castro Vigo, Eva

CD 102A 2009/403-0 Escavación en área para construción de 32 vivendas nunha 
parcela no contorno da rúa do Faro, Punta Atalaia, San Cibrao, 
(Cervo, Lugo)

Cervo Méndez Díaz, Minerva

CD 102A 2009/404-0 Sondaxes arqueolóxicas previas á construción dunha vivenda 
unifamiliar no lugar de Vilar da Torre (A Baña, A Coruña)

A Baña Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/405-0 Posta en valor do castro de Alobre. Escavación arqueolóxica.
Campaña de 2008 (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra)

Vilagarcía de Arousa Tomás Botella, Víctor

CD 102A 2009/406-0 Control arqueolóxico do Camiño Natural do Interior. Tramo 
Porto Quintela- Celanova, San Rosendo I

Quintela de Leirado Ferrer Sierra, Santiago
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CD 102A 2009/407-0 Control arqueolóxico do Camiño Natural Interior. Tramo 
Celanova- Ourense. San Rosendo II

Celanova Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/408-0 Sondaxes arqueolóxicas previas á instalación eléctrica nas rúas 
Pelayo e Cervantes, na cidade de Ourense

Ourense Rodríguez Cao, Celso

CD 102A 2009/409-0 Autovía A-57. Conexión A-52 - Pontevedra. Treito: Padróns- 
Pazos de Borbén. Prospección arqueolóxica.

Pazos de Borbén Blanco Sanmartín, Paz

CD 102A 2009/410-0 Proxecto de Xeometría Definitiva. Desdobramento do corredor 
CG-4.1. do Morrazo (Pontevedra) (Clave: PO/07/047.01). 
Prospección.

Cangas Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/411-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Pontevedra- 
Cerponzóns. Proxecto de construción. Control e seguimento.

Pontevedra Nodar Nodar, Cristobal

CD 102A 2009/412-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Lubián - Ourense. 
Subtreito: Lubián - Vilavella. Plataforma. Prospección.

A Mezquita Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/413-0 Corredor N- NO de Alta Velocidade. Treitos: Carballiño- O Irixo 
e O Irixo- Lalín. Petróglifos do vertedoiro 1 de O Irixo. Posta en 
valor.

O Irixo Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/414-0 Estrada de acceso ao Porto Exterior da Coruña. Estudo de 
impacto patrimonial. Prospección arqueolóxica intensiva.

Arteixo Santos Hernández, 
David

CD 102A 2009/415-0 Estudos complementarios e tratamentos de conservación do 
lenzo da muralla medieval de Santiago de Compostela, no 
inmoble nº 18 da rúa Entremuros

Santiago Blanco Rotea, Rebeca

CD 102A 2009/416-0 Escavación arqueolóxica dun transepto do foxo do Castro 
Grande de Neixón (Boiro, A Coruña)

Boiro Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/417-0 Intervención arqueolóxica no Monte Urdiñeira e o seu contorno 
(Riós e A Gudiña, Ourense). Prospección e rexistro gráfico de 
estatua-menhir de Tameirón

A Gudiña Comendador Rey, 
Beatriz

CD 102A 2009/418-0 N-640. Rectificación trazado P.K. 194+080- 201+000. Pena do 
Foxo- Callobre (A Estrada). Prospección.

A Estrada César Vila, Mario

CD 102A 2009/419-0 Posta en valor castro de Castromaior, no Camiño de Santiago, 
escavación arqueolóxica, campaña 2009, Portomarín (Lugo)

Portomarín López González, Luis 
Francisco

CD 102A 2009/420-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas para remodelación do 
edificio institucional para a Brigada de Seguridade Cidadán na 
Avenida de Rodrigo de Padrón.

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/421-0 Proxecto de trazado. Variantes de Cangas e Moaña (Pontevedra). 
Prospección.

Cangas Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/422-0 Vía de Alta Capacidade: Sarria- Monforte de Lemos. Treito II: 
Noceda- A Áspera. Xacemento de O Castro (GA27024037) (O 
Incio, Lugo). Sondaxes.

O Incio Calvo Valcarce, Noemi

CD 102A 2009/423-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 19 da rúa 
Xasmíns da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/424-0 Nova estrada de conexión da OU-302 coa OU- 540. Proxecto de 
trazado e impacto ambiental. Prospección.

Beade Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/425-0 Control arqueolóxico de remoción de terras no inmoble nº 13 
da rúa da Carballeira de San Lourenzo da cidade de Santiago de 
Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/426-0 Vía de Alta Capacidade: Sarria- Monforte de Lemos. Treito II: 
Noceda- A Áspera. P.K. 9+160- 18+460. Control e seguimento.

Bóveda Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/427-0 Vía de Alta Capacidade: Sarria- Monforte de Lemos. Treito III: 
A Áspera- Monforte. Novo túmulo A Áspera (Bóveda, Lugo). 
Escavación.

Bóveda Cano Pan, Juan 
Antonio

395



APÉNDICE
Relación de actuacións autorizadas no ano 2009

CÓDIGO TÍTULO DO EXPEDIENTE CONCELLO DIRECTOR 

CD 102A 2009/428-0 Escavación arqueolóxica no xacemento de Cova Eirós, 
Triacastela, Lugo

Triacastela de Lombera Hermida, 
Arturo

CD 102A 2009/429-0 Prospección arqueolóxica subacuática no baixo da Borneira 
(Cangas, Pontevedra) 2009

Cangas Santos Hernández, 
David

CD 102A 2009/430-0 Control arqueolóxico das obras de restauración do cubo 
XXXVIII e reforma da fachada sur do Círculo das Artes da 
cidade de Lugo

Lugo Alcorta Irastorza, 
Enrique Jesús

CD 102A 2009/431-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 74 da rúa das 
Hortas da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/432-0 Área de cautela do xacemento de Castrelos ((GA15040009). (San 
Amedio de Sarces, Laxe, A Coruña). Escavación.

Laxe Piay Augusto, Diego

CD 102A 2009/433-0 Proxecto marco. Control arqueolóxico da canalización de rede 
de fibra óptica de “R” no concello de Cambados (Pontevedra). 
Anualidade 2009

Cambados Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CD 102A 2009/434-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas nun inmoble s/n da rúa 
Joaquín Nogueira Alonso, no zona vella da cidade de Vigo 
(Pontevedra)

Vigo Pereira Muñoz, Rosa

CD 102A 2009/435-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico de San Sebastián (Carballedo e Chantada, Lugo)

Carballedo Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/436-0 Prospección arqueolóxica do aproveitamento hidroeléctrico no 
río Cancelada. Salto de Santo Tomé (Cervantes, Lugo)

Cervantes Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/437-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto sobre o 
patrimonio cultural do proxecto de condución dos ríos Sarria e 
Celeiro (Sarria, Lugo)

Sarria Rodríguez López, Sonia

CD 102A 2009/438-0 Control e seguimento arqueolóxico da rede de camiños da ZCP 
de Xanceda II (Mesía, A Coruña)

Mesía Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/439-0 Control e seguimento arqueolóxico do proxecto de urbanización 
do parque empresarial de Landrove (Viveiro, Lugo)

Viveiro Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/440-0 Acceso Oeste a Montecelo. Treito II: PO-223. Porta do Sol- 
N-550 avda. Médico Ballina (Pontevedra). Prospección.

Pontevedra Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/441-0 Autovía da Costa da Morte/ Vía de alta capacidade Carballo- 
Berdoias. (Clave: AC/06/140.01.75). Control e seguimento.

Carballo Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/442-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 23 da rúa do 
Preguntoiro da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/443-0 Intervención arqueolóxica, fase 2008-2, tratamento da muralla 
na rúa Tomás de Lemos, Castelo dos Sarmiento, Ribadavia, 
Ourense

Ribadavia Orero Grandal, Luis

CD 102A 2009/444-0 Control arqueolóxico das obras de instalación dunha LMT, CT, 
RBT Lamartín-Vilaceite (Samos, Lugo)

Samos López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/445-0 Autovía Lugo-Santiago (A-54). Treito: enlace de Vilamoure-
enlace de Nadela S e conexión con Lugo. Castro da Casilla 
(GA27028145) (Lugo). Sondaxes.

Lugo Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/446-0 Autovía Lugo-Santiago (A-54). Treito: enlace de Vilamoure-
enlace de Nadela S e conexión con Lugo.  Castro da Modorra 
(GA27028063). Sondaxes

Lugo Franco Fernández, 
Manuel Antonio

CD 102A 2009/447-0 Control arqueolóxico das actuacións no pavimento de acceso 
exterior e interior do mosteiro de San Martiño Pinario da cidade 
de Santiago de Compostela

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/448-0 Estudo de impacto sobre bens culturais do parque eólico 
singular Monte Forcados (Ribeira, A Coruña)

Ribeira Veiga López, Nieves
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CD 102A 2009/449-0 Avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural da LMT 20 
KV do parque eólico singular Monte Forcados (Porto do Son e 
Pobra do Caramiñal, A Coruña)

Pobra do Caramiñal Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/450-0 Control arqueolóxico da fuga de augas sucias no tramo praza de 
Pío XII- Porta de Santiago, da cidade de Lugo

Lugo González Fernández, 
Enrique

CD102A 2009/451-0 Proxecto de trazado e acondicionamento da estrada LU-710. 
Baralla (N-VI)- O Cádavo (LU-530) (Lugo). Sondaxes no 
xacemento de Pedreda (GA27036030)

Neira de Xusá  Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/452-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas nunha parcela en Monte 
Costado, Rodelas, Maceira, Lalín (Pontevedra)

Lalín Alonso Braña, Juan 
José

CD 102A 2009/453-0 Control arqueolóxico para alumeado público na capela de 
Breamo e castelo de Andrade, Pontedeume (A Coruña)

Pontedeume Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/454-0 Control arqueolóxico das obras do edificio nº 10 da praza da 
Constitución, na zona vella da cidade de Vigo

Vigo Rodríguez Saiz, 
Eduardo

CD 102A 2009/455-0 Control arqueolóxico das obras de restitución e 
acondicionamento do contorno do petróglifo de Pozo Garrido 
(Moaña, Pontevedra)

Moaña Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/456-0 Intervención arqueolóxica no castro de Formigueiros, campaña 
2009, Samos, Lugo

Samos Meijide Cameselle, 
Gonzalo

CD 102A 2009/457-0 Escavación arqueolóxica no castro da Ourela, San Xurxo de 
Augasantas, Palas de Rei, Lugo (3ª campaña, 2009)

Palas de Rei Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/458-0 Continuación da limpeza e sondaxes mecánicas no monte A 
Croa (parque eólico de Muxía I) (Muxía, A Coruña)

Muxía Álvarez García, María 
del Carmen

CD 102A 2009/459-0 Control arqueolóxico das obras PBE vivenda unifamiliar 
arrimada na rúa da Picota 5, bis (Laza, Ourense)

Laza Pérez López, David

CD 102A 2009/460-0 Control arqueolóxico dos traballos de acondicionamento, 
recuperación e posta en valor dos corredores leste e sur do 
claustro dos Franciscanos

Noia López-Felpeto Gómez, 
Manuel Anxo

CD 102A 2009/461-0 Prospección arqueolóxica do concello de Pontedeva (Ourense) Pontedeva Juan Manuel González 
Carballo

CD 102A 2009/462-0 Prospección arqueolóxica da ZCP de San Martiño de Cores e San 
Tomé de Nemeño (Ponteceso, A Coruña)

Ponteceso Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/463-0 Prospección arqueolóxica na ZCP de San Vicenzo de Curtis 
(Vilasantar, A Coruña)

Vilasantar Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/464-0 Análise estratigráfica dos alzados (lectura dos paramentos) e 
estudio histórico documental no claustro dos Franciscanos. Noia

Noia Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/465-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico de Coto da Lebre (O Irixo e Boborás, Ourense)

Barbadás Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/466-0 Escavación arqueolóxica en Castrolandín. Campaña de 2009. 
Cuntis

Cuntis Otero Vilariño, Carlos

CD 102A 2009/467-0 Intervención arqueolóxica subacuática : revisión das anomalías 
xeofísicas no Cabo Fisterra 2009

Fisterra San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/468-0 Sondaxes arqueolóxicas no castro da Medorra, Sº Andrés de 
Castro, Conturiz (Lugo)

Lugo Cristóbal Rodríguez, 
Rafael

CD 102A 2009/469-0 Proxecto de Trazado e acondicionamento da estrada LU-
710. Baralla (N-VI)- O Cádavo (LU-530) (Lugo). Control e 
seguimento

Baleira Nogueira Ríos, 
Santiago

CD 102A 2009/470-0 Prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do 
concello do Vicedo (Lugo)

O Vicedo Ladra Fernández, Xosé 
Lois
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CD 102A 2009/471-0 Sondaxes arqueolóxicas no castro de Socastro, Rois (A Coruña) Rois Lima Oliveira, Elena

CD 102A 2009/472-0 Control arqueolóxico instalación rede sumidoiros en Prado, 
Lalín (Pontevedra)

Lalín López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/473-0 Control arqueolóxico na Casa da Cultura de Sandiás (Ourense) Sandiás Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/474-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do Pazo da 
Silva (Coles, Ourense)

Coles Orero Grandal, Luis

CD 102A 2009/475-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas previas á construción de 
vivenda unifamiliar no soar nº 5 da praza Ramón Tojo, en 
Padrón (A Coruña)

Padrón Rúa Carril, Victor

CD 102A 2009/476-0 Control e Seguimento arqueolóxico do ámbito afectado polas 
obras do parque eólico Couteiro (Ourol, Lugo). Parque eólico 
Ourol

Ourol Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/477-0 Prospección da LAT 132 kV evacuación parque eólico de 
Pedrarrubia (Carballo, A Laracha, Tordoia e Val do Dubra, AC)

Carballo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/478-0 Avaliación de Impacto Arqueolóxico do parque eólico singular 
de Allariz (Ourense)

Allariz Blanco Sanmartín, Paz

CD 102A 2009/479-0 Prospección arqueolóxica do parque eólico singular (PES) Pena 
Petada Baleira (Baleira, Lugo)

Baleira Vázquez Liz, Pablo

CD 102A 2009/480-0 Autovía de acceso á Coruña e conexión Aeroporto de Alvedro. 
Treito: As Lonzas - A Zapateira. Castro de Elviña (A Coruña).  
Sondaxes valorativas.

A Coruña Castro Vigo, Eva

CD 102A 2009/481-0 Sondaxes arqueolóxicas no SUNP-25 Roxos-Quintáns, Santiago 
de Compostela (A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/482-0 Control arqueolóxico das obras de urbanización do SUNP 25 
Roxos-Quintáns, Santiago de Compostela

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/483-0 Control arqueolóxico da Casa da Cultura de Pontedeume (A 
Coruña)

Pontedeume López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/484-0 Prospección arqueolóxica para EIC do proxecto de instalación 
da rede de abastecemento de augas en Callobre (Oza dos Ríos, A 
Coruña)

Oza dos Ríos Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/485-0 Actuación arqueolóxica no castro de Zoñán, Mondoñedo (Lugo) Mondoñedo Vigo García, Abel

CD 102A 2009/486-0 Control arqueolóxico reforma rúa Galicia (tramo II) Noia, A 
Coruña

  Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/487-0 Proxecto de control e seguimento arqueolóxico do parque 
empresarial de A Laracha (A Coruña)

Laracha Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/488-0 Prospección arqueolóxica intensiva do parque eólico singular de 
Monterroso (Lugo)

Monterroso Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/489-0 Control arqueolóxico das obras de integración do contorno 
N-634- rúa San Lázaro, da cidade de Santiago de Compostela (A 
Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/490-0 Control arqueolóxico da rehabilitación e sinalización do Camiño 
de Santiago Francés- rúa Fontiñas, na cidade de Santiago de 
Compostela (A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/491-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 9 da rúa Porta 
da Pena da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/492-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación dun edificio 
na rúa Pescadería para albergue de peregrinos, no conxunto 
histórico de Betanzos (A Coruña)

 Betanzos Del Palacio López, 
Angeles
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CD 102A 2009/493-0 Vía Ártabra VG-1.3. Treito I: N-VI- enlace de Meirás e variante 
de Oleiros. Castro de Edreira (GA15058010) (Oleiros). 
Escavación.

Oleiros Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/494-0 Control arqueolóxico da canalización de cable soterrado ao 
Centro Cívico e Social, na rúa Colón, da cidade de Ourense

Ourense Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/495-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do edificio nº 
66 da rúa Fernando VI  (San Fernando) da cidade de Ferrol

Ferrol Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/496-0 Prospección arqueolóxica do Camiño Inglés a Santiago de 
Compostela

  Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/497-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación das rúas 
Grande, Poniente, Canellón da Lembranza e Canellón Subtorres 
en Castro Caldelas (Ourense)

Castro Caldelas Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/498-0 Estudo de avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural do 
anteproxecto da EDAR de Ourense

Ourense Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CD 102A 2009/499-0 Prospección arqueolóxica intensiva do parque eólico singular de 
Meira (Lugo)

Meira Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/500-0 Prospección arqueolóxica para o estudo informativo da ZCP de 
Congostro (Rairiz de Veiga, Ourense)

Rairiz de Veiga Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/501-0 Prospección arqueolóxica para o estudo Informativo da ZCP de 
Castelaus (Calvos de Randín, Ourense)

Calvos de Randín Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/502-0 Autovía A-57. Conexión A-52 - Pontevedra. Treito: Vilaboa- A 
Ermida. Prospección arqueolóxica.

Pontevedra Vidal Lojo, Miguel 
Angel

CD 102A 2009/503-0 Gasoduto de transporte secundario APB- 45. Sanxenxo- O 
Grove (Pontevedra). Prospección arqueolóxica. (Proxecto 2009)

Meaño García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/504-0 Dragaxe da canle de navegación de acceso ao porto de Mirasol - 
Ribadeo. Control e seguimento

Ribadeo San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CD 102A 2009/505-0 AP-9. Autoestrada do Atlántico. Ampliación capacidade Treito: 
Santiago Norte- Santiago Sur. Prospección arqueolóxica

Santiago Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/506-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Rialiño- 
Padrón. Capela do Socorro. Escavación.

Rois Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/507-0 Actuación arqueolóxica previa ao edificio Adega Experimental 
DO Monterrei (Monterrei, Ourense)

Monterrei Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/508-0 Control arqueolóxico do contorno de mananciais termais “O 
Baño” (Bande, Ourense)

Bande Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/509-0 Prospección arqueolóxica do plan parcial do parque empresarial 
de Zas (A Coruña). AR Sector I-3 do PXOM de Zas

Zas Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/510-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 6 da rúa San 
Sebastián na zona vella da cidade de Vigo

Vigo Cadenas Balseiro, Sofía

CD 102A 2009/511-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 11-13,17-19 
da rúa Ferrería e nº 3,5,7 da rúa San Sebastián da zona vella de 
Vigo

Vigo González Parente, 
Sandra

CD 102A 2009/512-0 Control arqueolóxico das obras de acometida de gas ao inmoble 
nº 16 da rúa Areal da cidade de Vigo

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CD 102A 2009/513-0 Gasoduto de transporte básico á comarca do Barbanza. 
(Proxecto 2009) Estudo impacto cultural. Prospección 
arqueolóxica.  REVISIÓN

Valga García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/514-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural do plan de sectorización do SUND. Ámbito 
Seixalbo- O Cumial (Ourense)

Ourense Pérez Mato, Manuela 
Cristina
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CD 102A 2009/515-0 Control arqueolóxico das obras de restauración da capela de San 
Bartolomé do Burgo, Lugo

Lugo Rodríguez Cao, Celso

CD 102A 2009/516-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de limpeza no 
castro de San Cibrao de Las (Punxín, Ourense)

Punxín Pérez López, David

CD 102A 2009/517-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Cerponzóns- 
Portela. Sondaxes arqueolóxicas valorativas no Camiño de 
Santiago (PK 0+980-1+050).

Barro Vidal Caeiro, Lorena

CD 102A 2009/518-0 Control arqueolóxico das obras de instalación da RBT Xan 
Rozo-Requián (Betanzos, A Coruña)

Betanzos Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/519-0 Control arqueolóxico das obras de canalización de gas ao nº 3 da 
rúa Camilo José Cela e ao nº 41 do Paseo de Calvo Sotelo (Tui, 
Pontevedra)

Tui Perles Fontao, Juan José

CD 102A 2009/520-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas previas á construción dunha 
vivenda unifamiliar no lugar da Roza (Bueu, Pontevedra)

Bueu Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/521-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación dunha vivenda 
no inmoble nº 3 da rúa O Con, esquina Pintor Lugrís, no 
conxunto histórico de Cambados

Cambados Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/522-0 Sondaxe arqueolóxica valorativa na rúa Gamboa, na zona vella 
de Vigo

Vigo Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/523-0 Escavación arqueolóxica e limpeza biolóxica no campamento 
romano de Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Coruña)

Sobrado dos Monxes Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/524-0 Control arqueolóxico das obras de soterramento de 
infraestruturas no núcleo histórico de Pazos de Arenteiro 
(Boborás, Ourense)

Boborás Lamas Bértolo, Jorge

CD 102A 2009/525-0 Gasoduto de transporte secundario APB- 45. Sanxenxo- O 
Grove (Pontevedra). Redes asociadas. Prospección arqueolóxica.

Cambados García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/526-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 14 da avenida 
da Mariña da cidade de A Coruña

A Coruña Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/527-0 Control arqueolóxico da adecuación da praza do Santuario da 
Pastoriza (Arteixo, A Coruña)

Arteixo Soto Arias, Purificación

CD 102A 2009/528-0 Control arqueolóxico do camiño da Pedreda- río Avelenda en 
Padrón (A Coruña)

Padrón Rúa Carril, Victor

CD 102A 2009/529-0 Prospección e documentación do patrimonio arqueolóxico e 
etnográfico do concello de Amoeiro (Ourense)

Amoeiro Seoane Veiga, Yolanda

CD 102A 2009/530-0 Control arqueolóxico da LMT derivada en Distriz (Monforte de 
Lemos, Lugo)

Monforte de Lemos López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/531-0 Control arqueolóxico da LMTS saída SUB. Friol- Sobrado 
Toques, Prado (Friol, Lugo)

Friol López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/532-0 Control arqueolóxico da construción dunha vivenda unifamiliar 
no lugar de Silvela (Friol, Lugo)

Friol Barba Seara, Celso 
Hugo

CD 102A 2009/533-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do inmoble nº 
24 do lugar de San Paio (Santiago de Compostela, A Coruña)

Santiago Cordeiro Maañón, Luis

CD 102A 2009/534-0 Control e seguimento arqueolóxico das obras de reurbanización 
da zona de San Roque, rúa do Espírito Santo, da cidade de 
Santiago de Compostela

Santiago Rodríguez Souto, Sara

CD 102A 2009/535-0 Control arqueolóxico do proxecto de ampliación e restauración 
dun camiño en San Martiño de Miñortos (Porto do Son, A 
Coruña)

Porto do Son Cabrera Tilve, Isabel

CD 102A 2009/536-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da zona do 
Cruceiro do Gaio, da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Santamaría Gámez, 
Guillermo
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CD 102A 2009/537-0 Avaliación de impacto arqueolóxico do parque eólico singular de 
Barreiros (Barreiros, Lugo)

Barreiros Chao Álvarez, 
Francisco Javier

CD 102A 2009/538-0 Avaliación de impacto sobre o patrimonio cultural do parque 
eólico singular de Narón (A Coruña)

Narón Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/539-0 Control arqueolóxico de peche da parcela nº 22 no lugar da 
Igrexa, Adina (Sanxenxo, Pontevedra)

Sanxenxo Alfonsín Soliño, 
Manuel

CD 102A 2009/540-0 Control arqueolóxico de peche de parcela na rúa das Fontes 
Camos (Nigrán, Pontevedra)

Nigrán Villar Quintero, Rosa

CD 102A 2009/541-0 Control arqueolóxico da rede de distribución de gas canalizado 
na rúa Igrexa en Caldas de Reis (Pontevedra)

Caldas de Reis Gorgoso López, Jesús 
Adelino

CD 102A 2009/542-0 Sondaxes arqueolóxicas manuais previas á construción dun 
obradoiro artesán no mosteiro de Santa María de Armenteira 
(Meis, Pontevedra)

Meis Vieito Covela, Santiago

CD 102A 2009/543-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación dunha vivenda 
unifamiliar no inmoble nº 28 da rúa Muralla en Ribado (Lugo)

Ribadeo Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/544-0 Sondaxes arqueolóxicas previas á construción dun foxo de 
ascensor no inmoble nº 20 da rúa Cardenal Quiroga da cidade 
de Ourense

Ourense Picón Platas, Israel

CD 102A 2009/545-0 Control arqueolóxico das obras no soar nº 8 da rúa Doutor 
Marañón da cidade de Ourense

Ourense Orero Grandal, Luis

CD 102A 2009/546-0 Control arqueolóxico das obras de ampliación da rede de 
saneamento nos lugares de Arceo e Arentia (Boimorto, A 
Coruña)

Boimorto Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/547-0 Control arqueolóxico da execución do paseo fluvial no entorno 
do río Barcala (Negreira, A Coruña)

Negreira Fernández Rivas, María 
Jesús

CD 102A 2009/548-0 Control arqueolóxico das obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar no lugar de Oza dos Ríos (Oza dos Ríos, A Coruña)

Oza dos Ríos Montero Borrazás, 
Mónica

CD 102A 2009/549-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación integral da rúa 
Paio Gómez Charino, na cidade de Pontevedra

Pontevedra Picón Platas, Israel

CD 102A 2009/550-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación integral da rúa 
San Sebastián da cidade de Pontevedra

Pontevedra Iglesias Darriba, Mª. 
Jesús

CD 102A 2009/551-0 Control arqueolóxico de rehabilitación integral das rúas Filiberto 
e Princesa, da cidade de Pontevedra

Pontevedra Chao Álvarez, 
Francisco Javier

CD 102A 2009/552-0 Control arqueolóxico das obras de drenaxe na rúa Conde de 
Torrecedeira nº 55, na cidade de Vigo (Pontevedra)

Vigo Iglesias Darriba, Mª. 
Jesús

CD 102A 2009/553-0 Control arqueolóxico da rede de gas canalizado en Vigo. Tramo 
rúa Marqués Amor Ruibal e contorno, na cidade de Vigo

Vigo Iglesias Darriba, Mª. 
Jesús

CD 102A 2009/554-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no espazo ocupado pola 
recreación das cabanas no Parque Arqueolóxico da Arte 
Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Campo Lameiro López Alonso, José

CD 102A 2009/555-0 Control arqueolóxico de remoción de terras da instalación 
dunha LMTS entre Franza e Mugardos (Mugardos, A Coruña)

Mugardos Pena Basso, Simón

CD 102A 2009/556-0 Acceso Oeste a Montecelo. Treito I: PO-223 - avenida Bos Aires. 
Pontevedra. Control e seguimento.

Pontevedra  Rodríguez Martínez, 
Rafael Mª

CD 102A 2009/557-0 Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Betanzos- Ferrol (A 
Coruña). Estudo informativo. Prospección.

Betanzos César Vila, Mario

CD 102A 2009/558-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación da Casa Cuartel 
da Garda Civil en Sada (A Coruña)

Sada Bonilla Rodríguez, 
Andrés
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CD 102A 2009/559-0 Control arqueolóxico para obra de vivenda unifamiliar en 
Castrelo (San Sadurniño, A Coruña)

San Sadurniño Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/560-0 Control arqueolóxico das obras de adecuación da LMT ao CT 
Faro de Fisterra (Fisterra, A Coruña)

Fisterra Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CD 102A 2009/561-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas na avenida de Raxoi- Zona 
Hortas, da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Parga Castro, Alejandro

CD 102A 2009/562-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de limpeza no 
castro de San Cibrao de Lás (San Amaro, Ourense). Campaña de 
2009

San Amaro Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/563-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no contorno do arco nº 13 da 
Ponte do Burgo, na praza de Valentín García Escudero da cidade 
de Pontevedra

Pontevedra Constela Doce, Jorge 
Juan

CD 102A 2009/564-0 Prospección arqueolóxica para a catalogación e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de 
Fisterra.

Fisterra López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/565-0 Prospección arqueolóxica para a catalogación e delimitación dos 
xacementos arqueolóxicos do concello de Pobra de Trives

Pobra de Trives Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CD 102A 2009/566-0 Control e seguimento arqueolóxico da execución da rede de 
camiños da ZCP de Catoira (Pontevedra)

Catoira Lestón Gómez, Manuel

CD 102A 2009/567-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre 
o patrimonio cultural da nova ampliación do vertedoiro de 
SOGAMA en Areosa (Cerceda, A Coruña)

Cerceda César Vila, Mario

CD 102A 2009/568-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización da zona de 
Belvís: calzada de San Pedro e calzada de San Antonio, da cidade 
de Santiago de Compostela

Santiago María Méndez 
Martínez

CD 102A 2009/569-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas 
Merced, Socorro, Conchas e Mártires, en Ferrol Vello.

Ferrol Álvarez Veira, Enrique

CD 102A 2009/570-0 A-12. Treito: Pobra de Brollón- Canabal. Camiños servizo, pasos 
inferiores e valado cerramento. N-120.Camiño de Santiago 
PK509.400 ó 453.500. Control

Monforte de Lemos Prado Fernández, 
Otilia

CD 102A 2009/571-0 Control arqueolóxico das obras de demolición do Club de Remo 
no Baluarte de Redes (Ares, A Coruña)

Ares Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/572-0 Control arqueolóxico das obras de demolición e construción do 
inmoble nº 16 da rúa dos Ferreiros (Betanzos, A Coruña)

Betanzos Tamayo Rodríguez, 
Tamara

CD 102A 2009/573-0 Control e seguimento arqueolóxico das obras de abastecemento 
de auga en Frairía (Castroverde, Lugo)

Castroverde Fernández Sánchez, 
María Luz

CD 102A 2009/574-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 37 da rúa do 
Franco da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/575-0 Limpeza, eliminación de biomasa e topografía do castro das 
Barreiras. Vimianzo

Vimianzo Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/576-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Vilaboa- 
Pontevedra. P.K.505+550- 506+740. Contorno dos miliarios.  
Limpeza de perfís e sondaxes.

Pontevedra Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/577-0 Escavación e consolidación arqueolóxica no castro de Viladonga 
(Castro de Rei, Lugo). Campaña de 2009

Castro de Rei Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/578-0 Escavación arqueolóxica no campamento romano de Aquis 
Querquennis. Campaña de 2009. Bande

Bande Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/579-0 Control arqueolóxico de remoción de terras nas obras de 
provisión de BT ao inmoble nº 9 da praza de San Miguel da 
cidade de Santiago de Compostela

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina
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CD 102A 2009/580-0 Control arqueolóxico da construción de vivenda unifamiliar 
illada no lugar de Pardiñas (Ponteceso, A Coruña)

Ponteceso Lestón Gómez, Manuel

CD 102A 2009/581-0 Control arqueolóxico para instalación de CT para Centro 
Cultural Caixanova, na praza de Cervantes nº 14-20. Edificio 
Olimpio Pérez.

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CD 102A 2009/582-0 Prospección arqueolóxica do parque eólico de A Meda (Castro 
de Rei, Pol, Castroverde e Lugo, Lugo)

Castroverde Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/583-0 Prospección arqueolóxico do Parque eólico de Monciro (Pol e 
Castroverde, Lugo)

Castroverde Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/584-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
Patrimonio Cultural do parque eólico singular de Trazo (A 
Coruña)

Trazo López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/585-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
Patrimonio Cultural do parque eólico singular de Tordoia (A 
Coruña)

Tordoia López Cordeiro, María 
del Mar

CD 102A 2009/586-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto 
arqueolóxico do parque eólico singular de Monterroso (Lugo)

Monterroso Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CD 102A 2009/587-0 Control e seguimento arqueolóxico para a EIC do proxecto de 
explotación da canteira Regovella sección A (A Fonsagrada, 
Lugo)

A Fonsagrada López García, Juan 
Carlos

CD 102A 2009/588-0 Prospección arqueolóxica para un centro de recría. Granxa 
Gayoso-Castro (Castro de Rei, Lugo)

Castro de Rei Doval Galán, José 
Francisco

CD 102A 2009/589-0 Prospección arqueolóxica para o EI sobre PC da LAT 132 kV 
evacuación do parque eólico de Vilamartiño (Val do Dubra, 
Santa Comba e A Baña, A Coruña)

A Baña Veiga López, Nieves

CD 102A 2009/590-0 Prospección arqueolóxica dos terreos ocupados polo pase a CE 
derivada do PI Vila II nº 4.901 (Xunqueira de Ambía, Ourense)

Xunqueira de Ambia Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/591-0 Sondaxes arqueolóxicas na Cova de Valdavara 3, canteira “Pena 
Lavada, (Becerreá, Lugo)

Becerreá Manuel Vaquero 
Rodríguez

CD 102A 2009/592-0 Prospección arqueolóxica para a catalogación e delimitación dos 
xacementos arqueolóxicos do Concello de Culleredo (A Coruña)

Culleredo López Rodríguez, 
Enriqueta

CD 102A 2009/593-0 Sondaxes mecánicas previas ñas obras de construción dunha 
vivenda unifamiliar no lugar de Pedornes (Oia, Pontevedra)

Oia Fernández Rivas, María 
Jesús

CD 102A 2009/594-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación da rúa 
Nicomedes Pastor Díaz, no conxunto histórico de Viveiro (Lugo)

Viveiro Ramil González, Emilio

CD 102A 2009/595-0 Control arqueolóxico das obras de acondicionamento na igrexa 
parroquial de Santa María de Vilela (Punxín, Ourense)

Punxín Morchón Viñas, Javier

CD 102A 2009/596-0 Prospección arqueolóxica para a actualización e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de 
Tordoia.

Tordoia Alonso Braña, Juan 
José

CD 102A 2009/597-0 Escavación arqueolóxica no alxibe sur no castro de San Cibrao 
de Las (Punxín, Ourense)

Punxín Álvarez González, 
Yolanda

CD 102A 2009/598-0 Sondaxes arqueolóxicas previas de ampliación de cebadeira de 
porcino en Rañestras (Rodeiro, Pontevedra)

Rodeiro Nodar Nodar, Cristóbal

CD 102A 2009/599-0 Control arqueolóxico das obras de limpeza da zona da Vía Nova 
ao seu paso por Pobra de Trives (Ourense)

Pobra de Trives Ferrer Sierra, Santiago

CD 102A 2009/600-0 Autovía Santiago - Lugo (A-54). Enlace de Monte de Meda- 
enlace Vilamoure. Posible túmulo de Fontenova (Lugo). 
Sondaxes.

Lugo Vázquez Liz, Pablo
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CD 102A 2009/601-0 Nova ponte sobre o río Miño en Lugo. Conexión coa estrada 
N-VI co viario da cidade de Lugo estradas N- 543 LU- 612. 
Control e seguimento.

Lugo Mosquera Souto, María 
Elena

CD 102A 2009/602-0 Autovía Santiago - Lugo (A-54). Enlace de Monte de Meda- 
enlace Vilamoure. Control e seguimento.

Lugo Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CD 102A 2009/603-0 Rectificación e teitado da vivenda sur do castro de Santa Tegra. 
Ano 2009.

A Guarda Luaces Anca, Javier 
Francisco

CD 102A 2009/604-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 72 da rúa do 
Sar da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago César Vila, Mario

CD 102A 2009/605-0 Prospección arqueolóxica do ámbito do Plan Parcial do SUD-11, 
Dorneda, Campo de Golf (Oleiros, A Coruña)

Oleiros Fernández Malde, 
Antón

CD 102A 2009/606-0 Control arqueolóxico dunha vivenda en Cores, Castro 
(Ponteceso, A Coruña)

Ponteceso Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/607-0 Prospección arqueolóxica do Camiño de romeiros dende Mañón 
a San Andrés de Teixido (Mañón, Ortigueira, Cerdido e Cedeira)

Mañón Concheiro Coello, 
Ángel

CD 102A 2009/608-0 Escavación arqueolóxica en área no antigo edificio do Banco 
de España, na praza de Praterías da cidade de Santiago de 
Compostela (A Coruña)

Santiago Gil Agra, María 
Dolores

CD 102A 2009/609-0 Sondaxes mecánicas nas obras de construción da vivenda no nº 
30-32 da rúa Irmáns Nodales da cidade de Pontevedra

Pontevedra Méndez Santiago, Paula

CD 102A 2009/610-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Lubián- Ourense. 
Subtreito: Vilariño - Riobóo (Sector Vilariño - Cerdedelo). 
Prospección arqueolóxica.

A Gudiña García Valdeiras, 
Manuel

CD 102A 2009/611-0 Control arqueolóxico da retirada de antena na estación base de 
telefonía móbil en San Cristovo (Monterrei, Ourense)

Monterrei Montes López, Rubén

CD 102A 2009/612-0 Limpeza dos restos arqueolóxicos no castro de Santa María de 
Cervantes, Lugo

Cervantes López Marcos, Miguel 
Ángel

CD 102A 2009/613-0 Control arqueolóxico da reordenación da praza Irmáns García 
Naveira. 2ª Fase

Betanzos Del Palacio López, 
Angeles

CD 102A 2009/614-0 Rede de distribución de gas canalizado en Redondela. Treito: 
Camiño da Tomada (Redondela). Control e seguimento.

Redondela Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CD 102A 2009/615-0 Control arqueolóxico das obras de instalación de abastecemento 
de auga en Callobre (Oza dos Ríos, A Coruña)

Oza dos Ríos Ricart Guillot, Susana

CD 102A 2009/616-0 Control arqueolóxico do proxecto de restauración da cuberta da 
igrexa de Santa María de Cambre (Cambre, A Coruña)

Cambre César Vila, Mario

CD 102A 2009/617-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: acceso á estación de 
Santiago de Compostela. Control e seguimento.

Santiago Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CD 102A 2009/618-0 Control arqueolóxico dos locais dos campos da festa de San 
Miguel de Sarandón (Vedra, A Coruña)

Vedra López-Felpeto Gómez, 
Manuel Anxo

CD 102A 2009/619-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas, previas ás obras de 
rehabilitación dunha vivenda en Outeiro do Castro (Ponteareas, 
Pontevedra)

Ponteareas Pereira Muñoz, Rosa

CD 102A 2009/620-0 Control arqueolóxico das obras de canalización de rede e fibra 
óptica no núcleo urbano de Marín (Pontevedra)

Marín Blanco Sanmartín, Paz

CT 102A 2009/621-0 Prospección arqueolóxica para a elaboración do catálogo do 
PXOM do concello do Rosal (Pontevedra)

O Rosal De la Peña Santos, 
Antonio

CT 102A 2009/622-0 Prospección arqueolóxica para MP do SRAU do contorno do 
polígono industrial Río do Pozo,  PXOM de Narón (A Coruña)

Narón Pena Basso, Simón
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CT 102A 2009/623-0 Acondicionamento, escavación e consolidación arqueolóxica do 
Castelo da Rocha Forte. Campaña de 2009

Santiago López Marcos, Miguel 
Ángel

CT 102A 2009/624-0 Prospección arqueolóxica para avaliación de impacto do parque 
eólico singular da Cañiza (Pontevedra)

A Cañiza Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CT 102A 2009/625-0 Control arqueolóxico das obras de construción dunha vivenda 
unifamiliar no lugar de Carrío (Bergondo, A Coruña)

Bergondo Soto Arias, Purificación

CT 102A 2009/626-0 Control arqueolóxico da recuperación da calzada histórica na 
subida á Canicouva. Camiño Portugués  (Pontevedra)

Pontevedra Álvarez González, 
Yolanda

CT 102A 2009/627-0 Control arqueolóxico no contorno do mosteiro de Nosa Señora 
de Melón. Adecuación exterior do adro de acceso (Melón, 
Ourense)

Melón Lamas Bértolo, Jorge

CT 102A 2009/628-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación de edificacións 
para restaurante no inmoble nº 50 da rúa Extramuros en 
Ribadavia (Ourense)

Ribadavia García Valdeiras, 
Manuel

CT 102A 2009/629-0 Control arqueolóxico as obras de restauración do camiño real 
entre Verín e o castelo de Monterrei

Verín Orero Grandal, Luis

CT 102A 2009/630-0 Prospección arqueolóxica intensiva para localización e 
inventario de novos xacementos nos concellos de Cabanas, 
Irixoa, Monfero e Vilarmaior (A Coruña

Cabanas Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/631-0 Control arqueolóxico das obras de provisión de servizo de 
LMTS, CT, RBTS na rúa do Rollo s/n, As Cascas, Betanzos (A 
Coruña)

Betanzos Castro Paredes, 
Inmaculada

CT 102A 2009/632-0 Prospección arqueolóxica intensiva para estudo de impacto 
sobre o patrimonio cultural da zona de concentración parcelaria 
de Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto (Lalín, 
Pontevedra)

Lalín Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CT 102A 2009/633-0 Localización e delimitación planimétrica dos xacementos 
arqueolóxicos do concello de Muras (Lugo)

Muras Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CT 102A 2009/634-0 Control arqueolóxico de remoción de terras e desmontaxe das 
zonas derrubadas do Pazo de Lemaio (Laracha, A Coruña)

Laracha Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/635-0 Prospección arqueolóxica intensiva para estudo de impacto 
de cultural da canteira “Piedras Alvarellos nº 165” (Cabana de 
Bergantiños, A Coruña)

Cabana Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/636-0 Control arqueolóxico das obras de construción auxiliar para 
eventos, vinculada á capela do Pazo dos Calotes (Rianxo, A 
Coruña)

Rianxo Barbeito Pose, Víctor 
José

CT 102A 2009/637-0 Sondaxes arqueolóxicas previas ás obras de construción 
dun edificio no nº 52 na rúa Porto do Río, en Caldas de Reis 
(Pontevedra)

Caldas de Reis Rúa Carril, Victor

CT 102A 2009/638-0 Control arqueolóxico das obras de canalización de gas na cidade 
de Vigo. Tramo rúa Real

Vigo Sartal Lorenzo, Miguel 
Anxo

CT 102A 2009/639-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 10 da praza do 
Teucro da cidade de Pontevedra

Pontevedra Picón Platas, Israel

CT 102A 2009/640-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación e restauración 
da Fonte da Pinguela, na cidade de Lugo

Lugo Cordeiro Maañón, Luis

CT 102A 2009/641-0 Control arqueolóxico das obras de saneamento na parroquia de 
Goián, en Tomiño (Pontevedra)

Tomiño Peña Pascual, Darío

CT 102A 2009/642-0 Proxecto de musealización do castro da Estea, -GA36057042-, 
Saiáns (Vigo, Pontevedra)

Vigo Vilar Pedreira, Xosé 
Lois
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CT 102A 2009/643-0 Control arqueolóxico das obras de rehabilitación no edificio da 
Casa do Concello, no inmoble nº 1 da praza Maior en Viveiro 
(Lugo)

Viveiro Ramil González, Emilio

CT 102A 2009/644-0 Control e seguimento arqueolóxico da LAT 400 KV sub. Trives- 
sub. Aparecida (Ourense e Zamora). Substitución LAT 220 KV

Pobra de Trives Pérez Gil, Maite

CT 102A 2009/645-0 Prospección arqueolóxica intensiva da LAT 220 KV Mazaricos-
Lousame-Tibo (A Coruña e Pontevedra)

Mazaricos Pérez Gil, Maite

CT 102A 2009/646-0 Control arqueolóxico das obras de reurbanización das rúas de 
Raxoi, Trindade e San Clemente- Zona Hortas- da cidade de 
Santiago de Compostela

Santiago Parga Castro, Alejandro

CT 102A 2009/647-0 Control arqueolóxico da instalación de LMTS e RBTS ao 
inmoble nº 1 da rúa Vitoria da cidade de Vigo

Vigo Iglesias Darriba, Mª. 
Jesús

CT 102A 2009/648-0 Control arqueolóxico das obras de acondicionamento do local nº 
15-17 da avenida de Galicia en Cambados

Cambados Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CT 102A 2009/649-0 Control arqueolóxico da zapata para a instalación de guindastre 
torre na rúa Rosalía de Castro, na cidade de Vigo

Vigo Méndez Fernández, 
Fidel

CT 102A 2009/650-0 Control arqueolóxico do xardín posterior do inmoble nº 14 da 
rúa Miño (U.E. 150516) da cidade de Lugo

Lugo Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CT 102A 2009/651-0 Limpeza, acondicionamento e levantamento topográfico do 
castro de Baroña, Porto do Son, A Coruña

Porto do Son Concheiro Coello, 
Ángel

CT 102A 2009/652-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 15 da rúa do 
Sar da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CT 102A 2009/653-0 Control arqueolóxico da instalación de RBTS da Casa Social 
municipal de Celas (Culleredo, A Coruña)

Culleredo Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/654-0 Escavación arqueolóxica en área no inmoble nº 23 da rúa do 
Preguntoiro da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CT 102A 2009/655-0 Ramal APA. Posición 015 - Betanzos -Miño. Control e 
seguimento.

  Gorgoso López, Jesús 
Adelino

CT 102A 2009/656-0 Control arqueolóxico dos traballos de limpeza e 
acondicionamento no contorno do conxunto de gravados 
rupestres de Fentáns (Cotobade, Pontevedra)

Cotobade Concheiro Coello, 
Ángel

CT 102A 2009/657-0 V.A.C. Tui (incluído enlace autovía a Portugal)- A Guarda. Treito 
III: Goián-A Guarda. Control e seguimento

Tui Nogueira Ríos, 
Santiago

CT 102A 2009/658-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no soar nº 2 da rúa Pepe 
Puga en Allariz (Ourense)

Allariz Varela Barrios, Mª 
Cristina

CT 102A 2009/659-0 Control arqueolóxico de remoción de terras pola instalación 
dunha LMT e CT no lugar de Cabana, Ceán e Carantoña 
(Vimianzo, A Coruña)

Vimianzo Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/660-0 Prospección arqueolóxica extensiva do concello de Cangas 
(Pontevedra)

Cangas Alexandre Paz Camaño

CT 102A 2009/661-0 Control e seguimento arqueolóxico dos traballos de 
recuperación da estación rupestre da Laxe da Chan e arredores 
(Cangas, Pontevedra)

Cangas Paz Caamaño, 
Alexandre

CT 102A 2009/662-0 Escavación arqueolóxica en área no ámbito do aparcamento 
para residentes, na parcela nº 20 da unidade de actuación I-06, 
Rosalía de Castro II

Vigo Fernández Pintos, Mª 
del Pilar

CT 102A 2009/663-0 Control arqueolóxico da acometida de abastecemento ao nº 84 
do Camiño de Bouzós, en Vigo (Pontevedra)

Vigo Pereira Muñoz, Rosa

CT 102A 2009/664-0 Control arqueolóxico da construción de vestiarios no viveiro 
municipal do Monte do Castro (Vigo, Pontevedra)

Vigo Rodríguez Saiz, 
Eduardo
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CT 102A 2009/665-0 Control arqueolóxico para retirada dunha antena de estación 
base de telefonía móbil en San Cristobo, Monterrei (Ourense)

Monterrei Montes López, Rubén

CT 102A 2009/666-0 Control arqueolóxico dos traballos de limpeza, roza, 
consolidación e conservación do Complexo Fabril das Reais 
Fábricas da Ponte de Xubia (Narón)

Narón Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/667-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 32 da rúa 
Oviedo e Arce- Pazo do Forno do Rato-, en Noia (A Coruña)

Noia Gil Agra, María 
Dolores

CT 102A 2009/668-0 Escavación arqueolóxica e consolidación da ermida de San 
Guillerme, Fisterra, A Coruña, 2ª fase

Fisterra Vidal Caeiro, Lorena

CT 102A 2009/669-0 Control arqueolóxico das obras de acondicionamento do 
santuario do Cristo da Ascensión (A Veiga, Ourense)

A Veiga Hervés Raigoso, 
Francisco Manuel

CT 102A 2009/670-0 Control arqueolóxico da rede de canalización de gas en Vigo. 
Tramo Rúa Subida á Madroa (Vigo, Pontevedra)

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CT 102A 2009/671-0 Control arqueolóxico das obras para pista parroquial Duxame- 
Insua (Vila de Cruces, Pontevedra)

Vila de Cruces Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CT 102A 2009/672-0 Limpeza no castro de Saceda e poboado romano de Sª Marta de 
Lucenza (Cualedro, Ourense)

Cualedro Rodríguez Colmenero, 
Antonio

CT 102A 2009/673-0 Control arqueolóxico de remoción de terras para instalación de 
LMT, CT e RBT no ámbito da mámoa do Campo da Hermida 
(Aranga, A Coruña)

Aranga Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/674-0 Control arqueolóxico das obras de ampliación dunha vivenda 
unifamiliar tradicional no Campo, Queo (Carballo, A Coruña)

Carballo Doval Galán, José 
Francisco

CT 102A 2009/675-0 Control arqueolóxico da consolidación estrutural dos inmobles 
nº 42 e 44 na rúa Ventura Misa en Baiona (Pontevedra)

Baiona Vaamonde Díaz, Jesús

CT 102A 2009/676-0 Control arqueolóxico de remoción de terras de LMTS, CT e RBT 
en Rarís (Teo, A Coruña)

Teo Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/677-0 Control arqueolóxico de remoción de terras para LMTA e CTI 
no ámbito do castro de Carracedo (Cedeira, A Coruña)

Cedeira Pena Basso, Simón

CT 102A 2009/678-0 Control arqueolóxico das obras no inmoble nº 19 da rúa da 
Cerca de Betanzos (A Coruña)

Betanzos Tomás Botella, Víctor

CT 102A 2009/679-0 Control arqueolóxico das obras de pavimentación e servizos na 
rúa Margarita Pardo de Cela, no conxunto histórico de Viveiro 
(Lugo)

Viveiro Ramil González, Emilio

CT 102A 2009/680-0 Control arqueolóxico das obras de remodelación do contorno do 
cruceiro da Santísima Trindade. Fase I.

Baiona Villar Quintero, Rosa

CT 102A 2009/681-0 Control arqueolóxico de LMTS e CD. Tramo Avenida de 
Madrid- Porto Tragove, no núcleo urbano de Cambados

Cambados Albaladejo Iglesias, Eva

CT 102A 2009/682-0 Control arqueolóxico de apertura de catas previas á construción 
do aparcadoiro soterrado na rúa Areal da cidade de Vigo 
(Pontevedra)

Vigo Lima Oliveira, Elena

CT 102A 2009/683-0 Nova estrada de conexión da comarca de Trives coa estrada 
N-120. Prospección arqueolóxica.

Pobra de Trives Doval Galán, José 
Francisco

CT 102A 2009/684-0 Control arqueolóxico de remoción de terras da instalación de 
LMTS, CTC e RBT en Meiquiz (Rianxo, A Coruña)

Rianxo Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CT 102A 2009/685-0 Prospección arqueolóxica subacuática no porto de Noia Noia San Claudio Santa 
Cruz, Miguel

CT 102A 2009/686-0 Actuación arqueolóxica vinculada ao proxecto de 2ª fase de toma 
de datos e consolidación do castelo de Narahío (S. Sadurniño, A 
Coruña).

San Sadurniño López-Felpeto Gómez, 
Manuel Anxo
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CT 102A 2009/687-0 Prospección arqueolóxica para a delimitación de xacementos no 
concello de Moraña, Pontevedra

Moraña López Rodríguez, 
Enriqueta

CT 102A 2009/688-0 Control arqueolóxico das obras de ampliación do cemiterio 
parroquial de Santa Mariña de Asadur (Maceda, Ourense)

Maceda Lamas Bértolo, Jorge

CT 102A 2009/689-0 Sondaxes mecánicas previas para construción de vivenda 
unifamiliar no nº 2 do Camiño da Xiña en Castrelos (Vigo, 
Pontevedra)

Vigo Rodríguez Castro, 
Ángel Marcelo

CT 102A 2009/690-0 Control arqueolóxico das obras de construción do Museo 
Arqueolóxico dos Castros de Neixón (Boiro, A Coruña)

Boiro Barbeito Pose, Víctor 
José

CT 102A 2009/691-0 Acondicionamento e mellora da estrada AC-566. Treito: 
Valdoviño- Cedeira (A Coruña). Prospección.

Cedeira Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/692-0 Acondicionamento e mellora da estrada AC-566. Treito: Narón- 
Valdoviño (A Coruña). Prospección.

Narón Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/693-0 Control arqueolóxico das obras dunha gabia para auga no nº 17 
da rúa Amargura da cidade da Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CT 102A 2009/694-0 Control arqueolóxico da rede de distribución de gas canalizado 
na cidade e Vigo. Tramo rúa Carral

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CT 102A 2009/695-0 Traballos de prospección e delimitación como BIC de 
xacementos romanos de Galicia

  Ferrer Cruz, Joaquín

CT 102A 2009/696-0 Prospección arqueolóxica do proxecto sectorial do parque 
empresarial de Rábeda Suroeste (Taboadela, Ourense)

Taboadela  Reboreda Carreira, 
Alberte

CT 102A 2009/697-0 Sondaxe arqueolóxica valorativa do Alto da Medorra, 
GA15084REF013 (Tordoia, A Coruña)

Tordoia Alonso Braña, Juan 
José

CT 102A 2009/698-0 Control arqueolóxico das obras de instalación de pías 
telescópicos na praza do Conde en Pontedeume, A Coruña

Pontedeume Ramil González, Emilio

CT 102A 2009/699-0 Prospección arqueolóxica para a catalogación e delimitación 
planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Petín 
(Ourense)

Petín Ferrer Sierra, Santiago

CT 102A 2009/700-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 18 da rúa 
Xelmírez da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Alonso Braña, Juan 
José

CT 102A 2009/701-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 32 da rúa das 
Hortas da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CT 102A 2009/702-0 Autovía Santiago-Lugo (A-54). Treito: enlace de Guntín Norte - 
enlace de Monte de Meda. Control e seguimento arqueolóxico

Guntín Fernández Sánchez, 
María Luz

CT 102A 2009/703-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 39 da rúa 
Elduayen da cidade de Vigo

Vigo Iglesias Darriba, Mª. 
Jesús

CT 102A 2009/704-0 Control arqueolóxico da repoboación forestal no monte veciñal 
de Augasantas (Cotobade, Pontevedra)

Cotobade Lamas Bértolo, Jorge

CT 102A 2009/705-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto cultural 
do acondicionamento do interceptor xeral da marxe dereita da 
ría de Ferrol. A Malata- A Gándara (Ferrol, A Coruña)

Ferrol Cabrera Tilve, Isabel

CT 102A 2009/706-0 Prospección para o estudo de impacto cultural  do 
aproveitamento hidroeléctrico de bombeo de Santa Cristina, no 
río Sil (Parada de Sil e Nogueira de Ramuín, Ourense)

Parada do Sil Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/707-0 Prospección arqueolóxica para a AIC do acondicionamento do 
interceptor xeral da marxe dereita da ría de Ferrol. A Gándara- 
Xubia (Narón, A Coruña)

Narón Nodar Nodar, Cristóbal

CT 102A 2009/708-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto cultural 
da LAT 132 KV Corgo-Triacastela (O Corgo, Baralla, Becerreá e 
Triacastela, Lugo)

Baralla Lima Oliveira, Elena
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CT 102A 2009/709-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural da central hidroeléctrica de Belesar III 
(Chantada, Lugo)

Chantada Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/710-0 Prospección arqueolóxica para o EIC da Central hidroeléctrica 
dos Peares III (Carballedo e Pantón, Lugo)

Carballedo Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/711-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto cultural 
da subestación eléctrica 220 KV Candedo, Antiga Nueva Puentes 
(As Pontes, A Coruña)

As Pontes Pérez Gil, Maite

CT 102A 2009/712-0 Prospección arqueolóxica para o EIC previo á execución do 
proxecto de execución modificado do parque eólico de Muxía II 
(Muxía, A Coruña)

Muxía Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/713-0 Prospección arqueolóxica para o EIC previo á execución do 
proxecto de execución modificado do parque eólico de Muxía I 
(Muxía, A Coruña)

Muxía Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/714-0 Prospección arqueolóxica para o EIC do  proxecto sectorial do 
parque empresarial de Cerceda (A Coruña)

Cerceda López García, Juan 
Carlos

CT 102A 2009/715-0 Control arqueolóxico das obras de reposición de servizos 
afectados pola construción do aparcadoiro soterrado na rúa 
Rosalía de Castro da cidade de Vigo

Vigo Nogueira Ríos, 
Santiago

CT 102A 2009/716-0 Control arqueolóxico de remoción de terras da execución do 
saneamento e abastecemento no castro da Ermida (Pedroso, 
Narón, A Coruña)

Narón Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/717-0 Gasoduto Lugo- Vilafranca do Bierzo. Provincia de Lugo. 
Prospección arqueolóxica

Begonte Miranda Ariz, Jesús 
María

CT 102A 2009/718-0 Control arqueolóxico da restauración parcial e transformación 
da planta de salga de Moreiras, O Grove, Pontevedra.

O Grove Vilar Pedreira, Xosé 
Lois

CT 102A 2009/719-0 Prospección arqueolóxica dos xacementos catalogados do 
concello de Quiroga (Lugo)

Quiroga Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CT 102A 2009/720-0 Control arqueolóxico da posta en valor do túnel romano de 
Penafurada (Quiroga, Lugo)

Quiroga Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CT 102A 2009/721-0 Control arqueolóxico para reforma de sepultura para tres nichos 
no cemiterio parroquial de San Miguel de Páramo, Castroverde 
(Lugo)

  Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CT 102A 2009/722-0 Control arqueolóxico da reforma de sepultura para tres nichos 
no cemiterio parroquial de San Miguel de Páramo (Castroverde, 
Lugo)

  Álvarez Merayo, Iván 
Antonio

CT 102A 2009/723-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 29 da rúa 
Rego de Auga da cidade da Coruña

A Coruña Castro Vigo, Eva

CT 102A 2009/724-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas no inmoble nº 72 da rúa 
García Barbón da cidade de Vigo

Vigo Cadenas Balseiro, Sofía

CT 102A 2009/725-0 Control arqueolóxico da rede de despregue do cable “R” na NF5: 
edificio do concello- Catedral, da cidade de Lugo

Lugo Celeiro Montenegro, 
Manuel

CT 102A 2009/726-0 Control arqueolóxico das obras de LMTS, CTS e RBT na Rocha 
Vella (Santiago de Compostela, A Coruña)

Santiago Pérez Mato, Manuela 
Cristina

CT 102A 2009/727-0 Control arqueolóxico das obras para construción dunha vivenda 
unifamiliar no inmoble nº 52 da rúa de San Lourenzo da cidade 
de Santiago de Compostela

Santiago Martínez Casal, José 
Ramón

CT 102A 2009/728-0 Intervención arqueolóxica (escavación en área e sondaxes 
valorativas) no ámbito dun aparcadoiro soterrado na rúa Rosalía 
de Castro da cidade de Vigo

Vigo Fernández Pintos, Mª 
del Pilar
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CT 102A 2009/729-0 Control arqueolóxico limpeza e posta en valor tres castros no 
concello da Mezquita: O Cabezo, A Touza e O Castelo-O Castro 
Pequeno

A Mezquita Amado Rolán, Mª 
Nieves

CT 102A 2009/730-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 32 da rúa de 
Entrerríos da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña)

Santiago López García, Juan 
Carlos

CT 102A 2009/731-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 10 da rúa de 
Santo Domingo da cidade de A Coruña

A Coruña Muiño Maneiro, José 
Angel

CT 102A 2009/732-0 Control arqueolóxico das obras de remodelación da praza dos 
Fornos en A Pontenova, Lugo

A Pontenova Bartolomé Abraira, 
Roberto

CT 102A 2009/733-0 Control arqueolóxico das obras de construción dun galpón no nº 
28 da Capela, na parroquia de Araño (Rrianxo, A Coruña)

Rianxo Barbeito Pose, Víctor 
José

CT 102A 2009/734-0 Control arqueolóxico das obras de LMTS, RBTS ao inmoble nº 
16 da rúa Areal da cidade de Vigo

Vigo Albaladejo Iglesias, Eva

CT 102A 2009/735-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas para construción dunha 
vivenda unifamiliar no lugar da Picoña (Ribadumia, Pontevedra)

Ribadumia Velazquez Turnes, 
Eduardo

CT 102A 2009/736-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no solar nº 109 da estrada de 
Canido, na cidade de Vigo (Pontevedra)

Vigo Bonilla Rodríguez, 
Andrés

CT 102A 2009/737-0 Prospección arqueolóxica para catalogación e delimitación de 
xacementos do concello de Portomarín (Lugo)

Portomarín López González, Luis 
Francisco

CT 102A 2009/738-0 Control arqueolóxico da rede de distribución de fibra óptica “R” 
na cidade de Vigo. Anualidade 2009

Vigo Tembra Piñeiro, Ana 
Isabel

CT 102A 2009/739-0 Autovía Santiago-Lugo (A-54). Treito: enlace de Guntín Norte 
- enlace de monte de Meda. Sondaxes valorativas túmulo “As 
Modorras nº 9”

Guntín Vázquez Liz, Pablo

CT 102A 2009/740-0 Acondicionamento dos restos arqueolóxicos da Torre de 
Homenaxe e cubrición de sondaxes arqueolóxicas na muralla 
exterior do castelo de Castro Caldelas

Castro Caldelas Rodríguez Cao, Celso

CT 102A 2009/741-0 Prospección para o estudo de impacto cultural da liña eléctrica 
de conexión do aproveitamento hidrolóxico bombeo Santa 
Cristina- liña eléctrica Trives- Cartelle (Nogueira de Ramuín, 
Parada de Sil e Montederramo, OU)

Parada do Sil Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/742-0 Control arqueolóxico da ampliación do cemiterio de Santa María 
de Vaamonde, concello de Teo (A Coruña)

Teo Calvo Valcarce, Noemi

CT 102A 2009/743-0 Prospección arqueolóxica de cara á redacción do plan especial 
de protección do castro de Valdeorras (P.E.P.-1). (O Barco de 
Valdeorras, Ourense)

O Barco de 
Valdeorras

López Rodríguez, 
Enriqueta

CT 102A 2009/745-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas para a instalación de 
colectores na rúa Maior do casco histórico de Verín (Ourense)

Verín Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CT 102A 2009/746-0 FF.CC. Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Treito: Rialiño- 
Padrón. Desmontaxe, traslado e reconstrución da capela do 
Socorro. Control.

Rois Nodar Nodar, Cristóbal

CT 102A 2009/747-0 Limpeza, perfilado, rexistro e documentación dos restos 
aparecidos nas obras de renovación da rede de saneamento. 
Estrada Alta do Porto, Ferrol.

Ferrol Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/748-0 Control arqueolóxico das obras de construción dunha nave para 
servizos industriais na parcela nº 50 do polígono de Os Airíos 
(As Pontes, A Coruña)

As Pontes Ramil González, Emilio

CT 102A 2009/749-0 Control arqueolóxico das obras de mellora de servizos 
urbanísticos da rúa Valle Inclán de Cambados (Pontevedra)

Cambados Acuña Piñeiro, Angel

410



APÉNDICE
Relación de actuacións autorizadas no ano 2009

CÓDIGO TÍTULO DO EXPEDIENTE CONCELLO DIRECTOR 

CT 102A 2009/750-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 17 da rúa de 
Santo Agostiño da cidade da Coruña

A Coruña Fernández Abella, 
David

CT 102A 2009/751-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Ourense- Santiago. 
Base de montaxe de vía e abastos de balastro. Control e 
seguimento.

Boqueixón Mosquera Souto, María 
Elena

CT 102A 2009/752-0 Control arqueolóxico de remoción de terras para vivenda 
unifamiliar na Lebre, lugar de Castro (Vilarmaior, A Coruña)

Vilamaior Crespo Liñeiro, Ignacio 
Armando

CT 102A 2009/753-0 Control arqueolóxico das obras de restauración da capela de 
Ferreirous, A Fonsagrada (Lugo)

A Fonsagrada Rodríguez Cao, Celso

CT 102A 2009/754-0 Escavación arqueolóxica na avenida de Raxoi- zona Hortas, da 
cidade de Santiago de Compostela

Santiago Parga Castro, Alejandro

CT 102A 2009/755-0 Control arqueolóxico do centro público, Centro Social en 
Sandiás, Ourense

Sandiás Cordeiro Maañón, Luis

CT 102A 2009/756-0 Control arqueolóxico das obras de reubicación e instalación de 
reemisor de TDT en Taraza (Valdoviño, A Coruña)

Valdoviño Ricart Guillot, Susana

CT 102A 2009/757-0 Prospección Arqueolóxica para avaliación de impacto 
arqueolóxico do parque eólico A Lagoa I (Santa Comba e Zas, A 
Coruña)

Santa Comba Vidal Caeiro, Lorena

CT 102A 2009/758-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Silleda (Carboeiro)- 
Silleda (Dornelas).Mámoa Chousa Nova I (Silleda). Remontaxe, 
restauración e posta en valor

Silleda Bóveda Fernández, 
María José

CT 102A 2009/759-0 V.A.C. Tui (incluído enlace autovía a Portugal)- A Guarda Clave: 
PO/03/009.01. Treito III: Goián- A Guarda. Castro da Portela 
(GA36048008). Sondaxes

O Rosal Morchón Viñas, Javier

CT 102A 2009/760-0 V.A.C. Tui (incluído enlace autovía a Portugal)- A Guarda. Treito 
III: Goián- A Guarda. Capela de San Lourenzo (GA36054050). 
Sondaxes.

Tomiño Mosquera Souto, María 
Elena

CT 102A 2009/761-0 V.A.C. Tui (incluído enlace autovía a Portugal)- A Guarda. Treito 
III: Goián- A Guarda. Área de cautela Devesa de Rebadillo 
(GA36048021). Sondaxes.

O Rosal Morchón Viñas, Javier

CT 102A 2009/762-0 Desdobramento da VRG-4.1. Sanxenxo (AG-41)- A Lanzada 
(PO-550). Proxecto de trazado e impacto ambiental. 
Prospección.

O Grove Doval Galán, José 
Francisco

CT 102A 2009/763-0 Acondicionamento da estrada CP- 0701. Santiago- Portomouro. 
Proxecto de trazado e construción. Prospección.

Ames  Cabrera Tilve, Isabel

CT 102A 2009/764-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: Ourense- Santiago. 
Subestacións eléctricas e centros de transformacións asociados. 
Control e seguimento.

Amoeiro Mosquera Souto, María 
Elena

CT 102A 2009/765-0 Control e seguimento arqueolóxico das obras de construción do 
parque eólico singular de Arteixo (A Coruña)

Arteixo López Cordeiro, María 
del Mar

CT 102A 2009/766-0 Prospección arqueolóxica para o estudo de impacto sobre o 
patrimonio cultural do parque eólico singular de Boqueixón (A 
Coruña)

Boqueixón López Cordeiro, María 
del Mar

CT 102A 2009/767-0 Control arqueolóxico da plantación de frondosas no monte de 
Agudelo (San Martiño de Agudelo, Barro, Pontevedra)

Barro Méndez Santiago, Paula

CT 102A 2009/768-0 Sondaxes arqueolóxicas mecánicas previas á construción 
dun edificio de apartamentos na estrada da Lanzada (Noalla, 
Sanxenxo, Pontevedra)

Sanxenxo Rúa Carril, Victor

CT 102A 2009/769-0 Sondaxes arqueolóxicas na finca Monte Forte de Gabriel, na 
parroquia de Ribadetea (Ponteareas, Pontevedra)

Ponteareas Villar Quintero, Rosa
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CT 102A 2009/770-0 Seguimento arqueolóxico da obra de desentullo e encofrados 
para a ampliación dunha vivenda unifamiliar na rúa do Carmen 
nº 58 en Padrón (A Coruña)

  Vigo García, Abel

CT 102A 2009/771-0 Control arqueolóxico da actuación ambiental no Castro de Toiriz 
(Silleda, Pontevedra)

Silleda Bóveda Fernández, 
María José

CT 102A 2009/772-0 Control arqueolóxico de acometida de gas aos inmobles nº 1 da 
rúa Real, nº 10 da rúa Jaime Janer e nº 7 da rúa do Sol (Marín, 
Pontevedra)

Marín Alberto Martínez Gago

CT 102A 2009/773-0 Control arqueolóxico das obras de instalación de RBTS ao nº 23 
da rúa García Barbón da cidade de Vigo

Vigo César Vila, Mario

CT 102A 2009/774-0 Corredor N-NO de Alta Velocidade. Treito: acceso á estación 
de Santiago de Compostela. Camiño de Santiago, Vía da Prata 
(Santiago). Sondaxes

Santiago López García, Juan 
Carlos

CT 102A 2009/775-0 Sondaxes arqueolóxicas valorativas no inmoble nº 1 da rúa da 
Raíña- Casa do Cabildo-, da cidade de Santiago de Compostela

Santiago Aboal Fernández, 
Roberto

CT 102A 2009/776-0 Consolidación e restauración arqueolóxica do castro de 
Castromaior, Portomarín, Lugo, campaña 2009

Portomarín López González, Luis 
Francisco

CT 102A 2009/777-0 Prospección arqueolóxica intensiva da ZCP de Santa María do 
Pereiro e San Mamede das Oiras (Alfoz, Lugo)

Alfoz Vázquez Liz, Pablo

CT 102A 2009/778-0 Prospección arqueolóxica intensiva da ZCP de San Lourenzo de 
Sasdónigas (Mondoñedo, Lugo)

Mondoñedo Vázquez Liz, Pablo

CT 102A 2009/779-0 Prospección arqueolóxica do proxecto de aproveitamento 
hidroeléctrico do Salto de Suarna (Asturias e Navia de Suarna e 
A Fonsagrada, Lugo)

A Fonsagrada Mónica González 
Santana

CT 102A 2009/780-0 Prospección arqueolóxica do proxecto de Mellora da LAT 20 KV 
Luíña- Ibias, derivación Pelliceira (Navia de Suarna, Lugo)

Navia de Suarna Sierra Piedra, Gerardo

CT 102A 2009/781-0 Prospección da LAT 66 KV parque eólico Monte Neme- Sub 
Cabana de Bergantiños (Carballo, Ponteceso, Coristanco e 
Cabana de Bergantiños, A Coruña)

Carballo Nodar Nodar, Cristóbal

CT 102A 2009/782-0 Prospección arqueolóxica para o EIC da ampliación da zona de 
extracción da canteira O Castelo nº 6.994 (Carral, A Coruña)

Carral Álvarez García, María 
del Carmen

CT 102A 2009/783-0 Prospección arqueolóxica da zona de concentración parcelaria 
de Goá (Cospeito, Lugo)

Cospeito Fernández Sánchez, 
María Luz

CT 102A 2009/784-0 Prospección arqueolóxica para a avaliación de impacto 
arqueolóxico do parque eólico singular da Laracha (A Coruña)

Laracha Nieto Muñiz, Eduardo-
Breogán

CT 102A 2009/785-0 Prospección arqueolóxica da zona de concentración parcelaria 
de Órrea e Galegos (Riotorto, Lugo)

Riotorto Fernández Sánchez, 
María Luz
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