
anxo felpeto

ARQUEOLO XÍA

INFORME MEMORIA
Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da

igrexa parroquial de San Xoän de Golán,
no concello de M'elide (A Coruña)

Código de Proxecto: CD 102A 2007/618-0

Arqueólogo Director: JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ CASAL

SAN X0ÁN DE GOLÁN
MELIDE

(A Coruña)



Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de restauración da igrexa parroquia] de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña)

1.- FICHA TÉCNICA 	 2
1.1.-TÍTULO 	 3

1.2.-SITUACIÓN 	 3
1.3.-MARCO NORMATIVO 	 3
1.4.-PROMOTOR 	 4
1.5.- ENTIDADE ADXUDICATARIA 	
1.6.- ARQUITECTOS 	 4
1.7.- CÓDIGO DE PROXECTO E DATA DA RESOLUCIÓN 	
1.8.- DURACIÓN 	 4
1.9.- DIRECCIÓN DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA 	 5
1.10.- EQUIPA TÉCNICA 	 5
1.11.- MEDIOS TÉCNICOS 	 5

2.- MEMORIA DESCRITIVA 	 6
2.1.- PROMOCIÓN 	 7
2.2.- SITUACIÓN 	 7

2.2.1.- Urbanística 	  7
2.2.2.- Altitude 	  7
2.2.3.- Planos Cartográficos 	  7
2.2.4.- Xeoloxia 	  7

2.3.- ESTADO PREVIO 	 8
2.3.1.- Descrición xeral 	 8
2.3.2.- Planta baixa 	  10

2.4.- OBXECTO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA 	 11
2.4.1.- Resumo do Proxecto de Rehabilitación 	  11
2.4.2.- Unidades que conlevaron remoción de terras 	  12

2.4.2.1.- Drenaxe perimetral 	  12
2.4.2.2.- Solado 	  13

2.5.- METODOLOXÍA 	 13
2.5.1.- Aspectos xerais 	  14
2.5.2.- Aspectos específicos 	  14
2.5.3.- Plan de intervención 	  15

2.5.3.1.- Control arqueolóxico 	  15
2.6.- O EDIFICIO 	  16
2.7.- O CONTEXTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓXICO 	 16
2.8.- INTERESE ARQUEOLÓXICO 	 20
2.9.- INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA 	 20

2.9.1.- Remoción de terras para a instalación do novo pavimento 	 21
2.9.2.- Realización da gabia de drenaxe perimetral 	 27

2.10.- CONCLUSIONS 	 34
3.- DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 	 37
4.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 	 39

1



Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de restauración da igrexa parroquial de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña)

1.- FICHA TÉCNICA
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1.1.-TÍTULO

Informe-Memoria de Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de

restauración da igrexa parroquial de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña),
derivado das obras recollidas no Proxecto Básico e de Execución de Restauración da Igrexa de S.
Xoán de Golán.

1.2.-SITUACIÓN

RÚA: Lugar de Golán

NÚCLEO: Golán (Parroquia de San Xoán de Golán)

CONCELLO: Melide

PROVINCIA: A Coruña

1.3.-MARCO NORMATIVO

• Lei 3/1996 do 10/05/1996 da Lei de Protección dos Camirios de Santiago de Galiza.

• Lei 8/1995 do 30/10/1995 da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza.

• Decreto 45/2001 do 01/02/2001 de Refundición da Normativa en Materia do Camirio

de Santiago.

• Decreto 199/1997 do 10/07/1997 de Regulación da Actividade Arqueolóxica na C.A.

de Galiza.

• Lei 13/1985 do 25/06/1985 de Ley de Patrimonio Histórico Español.

• R. Decreto 162/2002 de 08/02/2002 de Modificación do ART. 58 do R. Decreto

111/1866 e a Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español.

• R. Decreto 111/1986 de 28/01/1986 de Real Decreto de Patrimonio Histórico

Español.

• Lei 9/2002 de 30/12/2002 de Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio

Rural en Galiza.

• Lei 15/2004 de 29/12/2004 de Modificación da Lei 9/2002

• Orde 14/05/1991 de 14/05/1991 de Normas Complementarias e Subsidiarias de

Planeamento de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.
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• Circular 1, 2, 3/2003 do 31/07/2003 de Tres Circulares Informativas sobre a Nova

L.O.U.P.M.R.G.

1.4.-PROMOTOR

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL, CONSELLERÍA DE CULTURA

E DEPORTE. XUNTA DE GALIZA

CIF/NIF S-151 1001-H

EDIFICIO AD. SAN CAETANO, BLOQUE 3

Santiago de Compostela (A Coruña)

1.5.- ENTIDADE ADXUDICATARIA

NEOR, S.A.

Director Xerente: D. Gonzalo Rey Lama

1.6.- ARQUITECTOS

OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTÓNICOS S.L.

D. Daniel Beiras Ga- Sabell

D. David Estany Garea

1.7.- CÓDIGO DE PROXECTO E DATA DA RESOLUCIÓN

CD 102A 2007/618-0

Resolución do 8 de outubro de 2007.

1.8.- DURACIÓN

9 de xaneiro de 2008 - 7 de abril de 2008.
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1.9.- DIRECCIÓN DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

José Ramón Martínez Casal

1.10.- EQUIPA TÉCNICA

ARQUEÓLOGOS:

Ma Goretti González Vila

PLANIMETRÍA E FOTOGRAFÍA DE CAMPO:

José Ramón Martínez Casal

1.11.- MEDIOS TÉCNICOS

PROPIOS:

Materiais específicos de rexistro (documentación planimétrica, cartográfica e fotográfica).

PROMOCIÓN:

Dotación de persoal, material lixeiro e pesado de obra, medidas de seguranza,
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2.- MEMORIA DESCRITIVA
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2.1.- PROMOCIÓN

O presente Informe-Memoria de intervención arqueolóxica deriva das obras do Proxecto

Básico e de Execución de Restauración da Igrexa de S. Xoán de Golán, a realizar na devandita

igrexa, no lugar de Golán, concello de Melide (A Coruña).

Ditas obras están promovidas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Conselleria de

Cultura e Deporte da Xunta de Galiza, con CIF S-1511001-H e enderezo no Edificio Administrativo

de San Caetano Bloque 3.

2.2.- SITUACIÓN

2.2.1.- Urbanística

O edificio sobre o que se desenvolverá a actuación arqueolóxica está situado no Lugar de

Golán, pertencente . ao Concello de Melide, no solar con referencia catastral 15047A01800214 e

000800300NH75E para a edificación.

2.2.2.- Altitude

408,4 m.s.n.m.

2.2.3.- Planos Cartográficos

CPTOV 1:5.000	 96-32

2.2.4.- Xeoloxía

A área de actuación pertence á formación xeolóxica do complexo de Melide, formación

xeolóxica variante da clase Xistos Serie Ordes.
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2.3.- ESTADO PREVIO

2.3.1.- Deserición xeral

A igrexa parroquial sitúase nas proximidades de Golán, na parte occidental do Concello de

Melide, preto do límite co concello de Arzúa, e o entorno do edificio é o propio da zona, con

pequenos núcleos rurais dispersos entre terreos adicados a cultivo e pasto.

O solar no que se implanta a igrexa ten unha lixeira caída cara o sur e accédese a el por un

camirio sen asfaltar no seu derradeiro treito. A parcela sobre a cal se asenta a igrexa parroquial

presenta unha superficie de 615 m 2 segundo o Catastro. Trátase dun predio sen edificacións ao

redor, limitando ao norte cun camirio público desde o cal se ten acceso á igrexa. O resto do solar

está rodeado pola finca con referencia catastral 15047A018002130000GQ, sen edificar, se ben en

todo o perímetro compartido con dita finca presenta a existencia dos nichos do cemiterio, de tres e

catro alturas da tipoloxía habitual neste tipo de elementos, con nichos de tixolo revestido de

cemento nos laterais e traseira con diversos materiais pétreos nas frontes. Este elemento constitúe

unha barreira para o entorno da igrexa que está interrompida soamente cara o norte (camirio) e cara

o sur, onde unha abertura abre a posibilidade de ter vistas cara o núcleo e o val.

O solar é rústico, contando soamente con servizo de subministro de electricidade e unha

acometida de auga procedente dunha mina de propiedade comunal (dos vecirios do núcleo).

A igrexa está conformada por unha única nave, ábsida rectangular e sancristía acaroada ao

lateral da ábsida. A porta principal foi reformada, e conserva no lateral sur a porta orixinal enrasada

co muro, con lintel semicircular, polo que se ve na cara interior, aínda que no exterior está

enfoscada. As xambas son de sillares e carece de mochetas, aínda que semella que foron

suprimidas. Pola cara interior ten un arco de medio punto formado por cinco dovelas e lintel

semicircular liso.

A ábsida é de forma rectangular, cunha fiestra no lado sur e no testeiro ten unha xanela

formada por lintel e xambas monolíticas, con derrame interno. Non se observa ningún relevo

exterior por estar enlucido. O seu tellado está á mesma altura que o da nave da igrexa.
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Asemade, a igrexa conserva no lado sur unha serie de seis canzorros decorados con motivos

vexetais, namentres que ao norte non conserva ningún debido ao presentar a sancristía acaroada. Os

motivos son: curva de nacela en dous planos e dúas rajas incisas verticais; semellante ao anterior

pero cunha raia; falla picuda con poma no envés; falla rematada en espiral; falla picuda con poma;

falla picuda con poma.

En canto ao arco triunfal, é de arco de medio punto, dobrado, con ábacos de cadeneta

abilletada con dous e un billete, que se impostan polo interior da ábsida, pola parede do arco. O arco

dobrado ten ábacos de chafrán recto con raia incisa, que se impostan na parede.

Os capiteis están formados por tres follas carnosas, con nervaduras, picudas e con pomas no

envés. Na folla central terien unha cadeneta de seis bolas.hai caulículos con remates en espiral. O

colariño ten unha raia incisa. Os fustes son monolíticos, acaroados e exentos. As basas son moi

semellantes, de perfil ático, con garras pequenas e bastantes deterioradas, asentadas sobre un plinto

de raia incisa.

O exterior da igrexa presenta muros de cachotería, enlucidos e canterías nas beiras. A

espadana é de cemento, de dúas troneiras e ático cunha troneira. O adro ten o cemiterio, cun

panteón de cantería, enfronte da igrexa.

A tipoloxía dos canzorros e capiteis do arco fan suporier unha data de fins do século XII ou

comezos do XIII, polo menos a parte da ábsida. Cando se reformou a fachada desfíxose a espadana

rectangular cuberta a dúas augas sobre a fachada principal, dunha soa campá.

Asemade, hai constancia de que nas proximidades de Golán percorría o trazado dunha vía

romana, da que non se conservan restos, debido á realización dunha pista que destruíu un treito

lousado conservado.

A cuberta é a chitas augas, cun cumio central a 5,75 m. do chan.

Os ocos son de pequenas dimensións e recercados por elementos de sillería de dispar factura,

resoltos con linteis incluso as portas sendo o arco dobrado que separa os espazos de nave e ábsida o

único arco do edificio co que salva o pequeno oco da xanela da cabeza da ábsida.
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PLANTA BAIXA	 S. útil
	

S. Const.

NAVE:	 40,20 m2.

ÁBSIDA:	 19,35 m2.

SANCRISTÍA:	 17,65 m2.

TOTAL
	

77,20 m 2 . 	 114,33 m2.

PRIMEIRO ANDAR	 S. útil
	

S. Const.

CORO	 14,53m2

TOTAL	 14,53 m 2 .	 25,46 m2.

TOTAL MONUMENTO 91,73 m2 	139,79 m2

2.3.2.- Planta baixa

A planta está formada por dous espazos rectangulares: a nave (8,7x6,7 m.) e a ábsida

(6,25x4,7 m.), sendo esta a unidade de maior antigüidade pola presenza de canzorros.

Posteriormente, construíuse un espazo engadido: a sancristía (5,7x4,8 m.) acaroada ao lateral norte

da ábsida.

S. útil
	

S. Const.

NAVE:	 40,20 m2.

ÁBSIDA:	 19,35 m2.

SANCRISTÍA:	 17,65 m2.

TOTAL
	

77,20	 114,33M2.
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2.4.- OBXECTO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA

A intervención proxectada tiña como obxecto avahar o impacto arqueolóxico que puideran

ocasionar os labores de desterre comenentes e precisos na adecuación da parcela na que se localiza

a edificación asemade da súa planta baixa, ás condicións concretas sinaladas para o

desenvolvemento dos traballos expostos tanto no "Proxecto Básico e de Execución de Restauración

da Igrexa de S. Xoán de Golán" (Beiras G a- Sabell et Al. (2006))

2.4.1.- Resumo do Proxecto de Rehabilitación

Segundo se exporiía no Proxecto de Restauración correspondente (Beiras G a- Sabell et Al.

(2006)), tratábase dunha obra de rehabilitación dun edificio existente (Igrexa Parroquial), que non

modificaría o volume dos espazos existentes, polo que a xeometría do edificio permanecería

inalterada tras a intervención en canto a superficie e volume, agás no que atinxe á espadana dos

anos 50 de cemento que resultaba desproporcionada e non acorde co monumento polo que no

proxecto técnico proporiíase a súa demolición e a recuperación da orixinal seguindo as descricións

recollidas polas testemurias dos vecirios. As solucións construtivas adoptadas para a rehabilitación

dos elementos deteriorados ou pouco axeitados sobre os que se actúa foron as tradicionais da zona.

O programa de necesidades tampouco cambia en relación co estado previo do edificio, que

seguirá constando de tres espazos: nave, ábsida-altar e sancristía. O uso característico do edificio é

relixioso, de pública concorrencia, non prevíndose outros usos para o edificio.

Así, a diagnose e a proposta de intervención de restauración implicou os seguintes

elementos:

• Fachadas.
• Espadana.
• Cuberta.
• Carpinterías.
• Coro.
• Paramentos interiores.
• Solados.
• Instalación eléctrica.
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Asemade, e tal como se recolle na planimetría adxunta ao proxecto técnico, realizan ase unha

drenaxe perimetral, o que conlevaría remoción de terras.

2.4.2.- Unidades que conlevaron remoción de terras

As obras que comprenderon remocións de terras, tal e como se desprendía do expresado no

proxecto técnico, estaban relacionadas coa escavación para establecer unha rede de drenaxe

perimetral ao edificio e á substitución do pavimento existente por outro novo.

Actualmente, a altura que presentaba a planta baixa era de 2,38 mts, e polo que se observa

na planimetría entregada polo promotor, unha vez rehabilitado o inmóbel, a altura seguirá sendo a

mesma.

2.4.2.1.- Drenaxe perimetral

(vexase plano A-3. Gabia de drenaxe prevista e Gabia de drenaxe realizada.)

Segundo o Proxecto Técnico, procederíase á realización dunha gabia de 60 metros de

lonxitude, 0,60 metros de ancho e 1 metro de profundidade para unha gabia de drenaxe perimetral

no exterior da igrexa. Disporíanse un total de nove arquetas de rexistro tal como se recollía na

planimetría do proxecto técnico.

Asemade, realizaríase unha escavación dunha gabia de infiltración de 25 metros de

lonxitude, 0,90 metros de ancho e 1 metro de profundidade, situada ao suroeste da edificación.

Para a tubaxe da drenaxe, proxectouse a instalación dunha rede de tubaxes de drenaxe de

formigón poroso de 15 cms. de diámetro, recheo de material filtrante e láminas de polietileno de

alta densidade.

En total, a superficie afectada polas remocións de terras ascende a 58,5 m 2 (36 m2 no caso da

gabia de drenaxe e de 22,5 m 2 no caso da gabia de infiltración), cun volume total de 58,500 m3.

Nembargante, debido á existencia de sepulturas no predio da igrexa, foi necesario realizar

modificacións no trazado da gabia, tal como se recolle no plano A-3.
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2.4.2.2.- Solado'

A igrexa aparecía solada cun terrazo en dous tons diferenciando un pequeno corredor

central, e producindo un socalco ante o altar. Esta composición forma un conxunto de deserio e

materiais claramente disonantes co monumento.

A proposta técnica era a de eliminar o socalcamento e deseriar un corredor lateral ou

perimetral en pedra en lugar do central de terrazo existente e diferenciar unha zona para os asentos

cun entarimado de madeira formando un rectángulo. Esta intervención afectaría á superficie da nave

e da ábsida.

Así, no apartado de Orzamentos do proxecto técnico, no capítulo de Demolicións, citase a

demolición do solado de baldosa de terrazo, rodapé e capa de recrecido e nivelación de morteiro de

cal/cemento/mixto até un espesor de 5 cms. No capítulo Acabados Interiores, menciónase a

colocación dun solado de granito nacional de 3 cms., recibido con morteiro de cemento e area de

miga ou morteiro bastardo, con cama de area de polo menos de 4 cms. de grosor e tarima de

castirieiro.

A avaliación do impacto que estas obras terían no patrimonio cultural arqueolóxico

pretendeu realizarse mediante a posta en práctica dun CONTROL ARQUEOLÓXICO DE

OBRA.

2.5.- METODOLOXÍA

Tendo en conta o exposto, a metodoloxía tivo de se adaptar aos labores que se querían

acometer en relación co estado actual do edificio.

A tal efecto, no desenvolvemento da estratexia de control arqueolóxico, esa metodoloxía

estivo orientada a contemplar os seguintes aspectos:

Segundo aparece no proxecto técnico, estableciase a posibilidade de substitución do actual pavimento por outro máis
acorde ao estilo do edificio.
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2.5.1.- Aspectos xerais

1.- Observar a conformación de cada un dos posíbeis elementos constitutivos do subsolo

(antigos solados, indicios de antigas actividades e estruturas de ocupación do local, ...), imposíbeis

de prever na súa totalidade polas características superficiais actuais, coa fin de:

1.1.- Delimitar a conformación que presenten na actualidade.

1.2.- Delimitar os aspectos estruturais suprimidos en anteriores intervencións.

1.3.- Establecer as relacións entre eles, tanto horizontais como verticais.

1.4.- Detectar a ausencia doutros elementos ou estruturas que tiveron de formar

parte do mesmo.

2.- Detectar a existencia de materiais arqueolóxicos a fin de:

2.1.- Establecer a súa adscrición tipolóxica.

2.2.- Establecer a súa relación con elementos estruturais.

2.3.- Establecer correspondencias entre os procesos deposicionais e post-

deposicionais e as súas causas (naturais e/ou antrópicas).

2.4.- Establecer relacións crono-estratigráficas.

3.- Recompilar toda a información obtida no proceso da intervención por medio da:

3.1.- Documentación gráfica: planimetría, delineación e fotografía.

3.2.- Descritiva complementaria: estratigrafía, de indicios e elementos.

2.5.2.- Aspectos específicos

14



Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de restauración da igrexa parroquial de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña)

Tódolos aspectos que de xeito xeral se levan exposto no apartado metodolóxico,

concretaranse polo miúdo no desenrolo da intervención atendendo ás seguintes pautas:

1.- As obras executaranse nas condicións comenentes de tempo e espazo para que, sen

deixar de minimizar o custo económico e social das mesmas, os labores de observación,

delimitación e documentación a realizar se podan desenrolar coa calidade oportuna.

2.- Contémplase a posibilidade de elaborar informes parciais no transcurso da

Intervención que conterian unha descritiva exhaustiva daqueles elementos localizados que,

tendo unha adscrición crono-cultural e unha importancia arqueolóxica indeterminadas ou

ambiguas, podan ser considerados dalgún interese, co gallo de consensuar as propostas de

protección aplicábeis cos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

2.5.3.- Plan de intervención

2.5.3.1.- Control arqueolóxico

Partindo do anterior prantexamento, proxectouse, a xeito de referencia e cos condicionantes

que o devir das obras imporia de seu (e que o propio arqueólogo director da intervención valorou)

respectar o orde do traballo proposto pola promoción (ou empresa adxudicataria), sempre e cando

os labores de escavación se realizasen dun xeito racional, permitindo desta maneira unha

observación clara de calquera elemento que forme parte do subsolo e posibilitando así a súa

delimitación e valoración.

De xeito previo, procederase ao establecemento do Plano O xeral, de maneira que constitúa

unha única referencia para alas área/s de escavación previstas en razón de integrar os datos na súa

total idade.

Será deseriado asemade, se procede, un cuadriculado xeral imaxinario para toda a superficie

afectada, en base ao sistema de coordenadas, para o que se establecerá previamente o Punto (0,0),

punto referente da intersección de abscisas e ordenadas. O establecemento deste sistema presupón o

sinalamento do Norte arqueolóxico da intervención.
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O obxecto do mesmo é, en correspondencia co expresado anteriormente, a ubicación

espacial dos datos referenciábeis.

Este reticulado a establecer estaría constituido por unidades mínimas de rexistro (U.R.) de

dimensión invariábel (1 x 1 m).

O establecemento das mesmas non implica a súa correspondencia física coa superficie real

escavada, xa que non constitúen máis que un sistema referencial operativo, non podendo

condicionar o devir da escavación cando esta deba ser reconducida en virtude dos seus resultados,

estimándose incluso a necesidade de prescindir de ditas unidades (U.R.) pola comenencia da

integración dos datos noutras máis amplas (ditas varianzas quedarían, asemade, especificadas no

Informe Valorativo e Memoria Técnica final).

2.6.- 0 EDIFICIO

Véxase o apartado 2.3.- ESTADO PREVIO. 2.3.1.- Descrición xeral.

2.7.- O CONTEXTO HISTÓRICO E ARQUEOLÓXICO

O concello de Melide esténdese sobre unha superficie: 102,2 km 2, estando estruturado nun

total de 26 parroquias. Este concello localizase en pleno centro xeográfico de Galiza e vese

atravesado polo Camiño de Santiago ao longo de 12 kms. É cabeceira da comarca formada polos

concellos de Melide, Santiso, Sobrado e Toques. Melide é unha terra de montaña e nela pódense

diferenciar tres sectores: o setentrional montañoso, unha zona central de transición e un sector

meridional de terras baixas do val.

Descoñécese con exactitude a data na que se fundou Melide. Se ben algúns autores remontan

a súa creación á época romana, as primeiras referencias documentais nas que se menciona `Melidi'

son dos anos 958 y 968. A estrutura de pobo-rúa ao longo do Camiño de Santiago, confirma o seu

nacemento en torno ao mesmo, ficando ligado a el durante \toda a Idade Media. A construción en

1372 do convento de Sancti Spiritus da Terceira Orde de San Francisco, principal sede da orden en

Galiza, foi un elemento de prosperidade en medio dun ambiente de bitas entre os señores feudais.
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Melide foi centro de reunión, pois os xefes irmandirios citáronse aquí en 1467 e no levantamento

destruíron a fortaleza do Castelo e as murallas da vila. Tamén en 1520 trabo paso pola vila do

emperador Carlos V reuníronse nela 21 persoas que representaban ás personaxes máis importantes

do alto clero de Galiza.

Xa no século XVIII, Melide destaca por unha incipiente industria e as súas feiras e mercados

desfrutarán dunha notábel importancia.

Os melidenses combateron contra os franceses na Guerra da Independencia e Melide foi un

dos principais focos do carlismo. Constituíuse como concello en 1851, época na que se levaron a

cabo grandes reformas na vila.

Por outra parte hai que falar de mámoas, necrópoles e castros como o castro de Pedro, os

castros de Baltar, Pedrouzos, San Cosme, San Salvador..., que ocupan os montes do Bocelo e os

vales.

Melide foi e é un lugar clave no Camirio de Santiago. Os camirios de Santiago, en especial o

chamado Camiño Francés, fixeron posíbel Europa e o florecer das artes e da cultura no medievo.

Factor esencial no desenvolvemento e diversidade da arte en Melide e na súa comarca foi o

continuo fluir dos peregrinos que se dirixían cara a Santiago a través do Camirio Francés e do

Camirio de Oviedo que na vila confluían. O Camirio entra na Provincia da Coruña por Melide,

concretamente a través da fermosa aldea do Leboreiro.

O devir histórico de Melide e a súa bisbarra non se pode desligar dun feito transcendente: o

ser atravesada a vila e as súas aldeas e lugares polo Camiño de Santiago.

Esta circunstancia influíu no nacemento de novas poboacións e no desenvolvemento

económico, urbano e artístico da zona, onde se construíron igrexas e hospitais para que os

peregrinos coidasen tanto das súas almas como dos seus corpos. Pero non era o Camirio Francés a

única vía usada polos peregrinos, posto que a Melide chegaba outra rota que procedía de Oviedo.

Gran parte da importancia histórica de Melide procede precisamente da súa condición de cruce de

camiños.
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Un itinerario seguindo o Camirio de Santiago na súa traxectoria por Melide revélanos que

este atesoura manifestacións artísticas únicas en Galicia, como por exemplo a rexa de ferro da

igrexa de Santa María, labrada nunha descoriecida ferrería por volta do ano 1200. 0 itinerario

podería empezar pola aldea do Leboreiro, con sabor medieval, cunha igrexa do século XIV e un

antigo hospital. A igrexa ten unha portada cun fermoso tímpano coa Virxe e o Neno, pinturas

murais e arco triunfal apuntado. A aldea tamén conserva treitos da primitiva calzada medieval ata o

río Seco, que se salva por unha antiga ponte de un só arco, que para algüns estudosos é de época

romana. Continuando o percorrido cara á vila, chegamos á aldea de Furelos, de orixe moi antiga.

Segundo Felipe Arias, Ponte Furelos podería ser a localización da Mansión Brevis da Vía XIX de

Braga a Astorga. Na aldea, de estrutura medieval, sobresae a ponte de orixe medieval, unha das

máis fermosas do Camirio, que xa aparece citada no Códice Calixtino a mediados do século XII,

que está formada por catro arcos desiguais, coa calzada alombada e varanda grosa, e a igrexa, que

se acha á beira do Camirio de Santiago, que a bordea polo sur e o oeste, refeita no século XIX,

conserva restos importantes medievais. Entrando xa na vila, o viaxeiro descobre pequenas xoias

artísticas. A capela de San Roque, a portada da cal, con elementos románicos e decoración gótica,

procede da demolida igrexa parroquial de San Pedro, que tamén se atopaba ao pé do Camirio. Ao

seu lado tenlos un cruceiro do século XIV, segundo Castelao o máis antigo de Galicia. No interior

da igrexa existen tres relevantes sepulcros do século XV. En pleno centro da zona vella, na praza do

Convento, atopámonos co Convento do Sancti Spiritus da Orde Terceira de San Francisco,

actualmente igrexa parroquial, fundado no século S.XIV, con cabeceira gótica de planta rectangular

cuberta con bóveda estrelada, pinturas murais de século XVI no testeiro, tapadas polo retábulo

barroco tallado no ano 1690 por Francisco de Castro Canseco, un dos mellores escultores galegos

do século XVII, que viviu en Melide. O retábulo presenta unha clara disposición franciscana: San

Francisco, Santo Domingo e a Inmaculada Concepción, esta última imaxe, policromada e dourada,

do século XVIII, atribúese ao taller compostelán de Gambino-Ferreiro. Na igrexa tamén achamos

interesantes tumbas do século XV: sepultura de Afonso Vázquez de Insua, quen fora señor do pazo

de Vilar de Ferreiros, con lauda con cabaleiro xacente, armadura e espada, seguindo unha tipoloxía

típica do século XV, lauda de Tareixa Rodríguez, muller de Afonso Vázquez de Insua, con

decoracións típicas da época, e dous cenotafios "in memoriam" de Inés de Castro e Leonor de

Mendoza. Deste convento-igrexa tamén podemos salientar a capela do Santo Cristo, do século XIV.

Na mesma praza áchase a capela barroca e o pazo da Obra Pía de San Antón, que fundou o

arcebispo de orixe melidá D. Mateo Segade Bugueiro, dedicada ao ensino e que tivo actividade

durante moitos anos. A portada da capela foi deseriada por Domingo de Andrade, o mellor

arquitecto galego do seu tempo e os escudos son obra do seu taller compostelán. No interior da
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capela hai dous sepulcros do século XVII, un de D. Mateo Segade Bugueiro e outro de D. Antón

Varela de Segade, os dous con estatua orante. Saindo da praza e a escasos metros desta, áchase o

Antigo Hospital de Peregrinos, fundado por Fernán López e Aldara González no ano 1375. 0 actual

edificio, datado do ano 1502, como se le na inscrición da fachada, que conserva escudos de armas

de quen o mandou construir, o conde de Monterrei, don Sancho de Ulloa e Castro, foi rehabilitado

para convertelo en sede do Museo Terra de Melide, de visita inescusábel para o viaxeiro.

Seguindo o Camirio, äs aforas da vila, a carón mesmo do Camirio de Santiago, que a abeira

polo lado sur, está a igrexa de Santa María de Melide, unha das xoias do románico galaico,

levantada no século XII. Conserva o seu altar de pedra románico e pinturas murais na ábsida do

século XV. Unha peza románica da igrexa de gran interese é a súa rexa de ferro medieval do século

XIII. O arco estaba pechado por unha rexa de ferro da que se conserva unha parte na igrexa

cerrando unha capela, a outra parte da rexa áchase na igrexa parroquial da vila.

Para rematar este percorrido polo Camirio de Santiago, xa nos limites co Concello de Arzúa,

atopámonos coa igrexa de Vitiriz, do século XIV, de estilo gótico, ainda que persisten nela antigas

concepcións románicas, sobre todo de tipo ornamental. Da igrexa podemos destacar o seu fermoso

rosetón e unha interesante colección de canzorros no aleiro. Sobre o castro de Melide, onde tamén

houbo un castelo desde o século XIII ata o século XV, ergueuse a capela do Carme do Castelo, cun

interesante retäbulo. Nel sobresae unha fermosa imaxe da Virxe do Carme, excelente obra que se

supón do taller Gambino-Ferreiro.

Fóra do Camirio, pero dentro do Concello de Melide, están as igrexas románicas de San

Xoän de Golän, a uns 12 km da capital municipal, dunha sola nave e äbsida rectangular, e a de San

Martiño de Moldes, a uns 4 km.

A igrexa de San Xoán de Golán conserva elementos arquitectónicos de época románica. A

tipoloxia dos canzorros e capiteis do arco fan suporier unha data de fins do século XII ou comezos

do XIII, polo menos a parte da ábsida. Cando se reformou a fachada desfixose a espadana

rectangular cuberta a dúas augas sobre a fachada principal, dunha soa campá.

Asemade, hai constancia de que nas proximidades de Golán percorria o trazado dunha vía

romana, da que non se conservan restos, debido á realización dunha pista que destruiu un treito

lousado conservado.
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2.8.- INTERESE ARQUEOLÓXICO

A interese arqueolóxica da intervención que no proxecto se contemplaba vén de ser

bosquexar en anteriores exposicións, e radica fundamentalmente na posibilidade de obter nova

documentación, en base á aplicación de metodoloxía arqueolóxica, que complete o aportado

mediante a consulta realizada de cartografía, bibliografía e fontes escritas.

Ditas perspectivas xiran encol da importancia de documentar, entre outras:

I.- A pervivenza ou non de estruturas edilicias subxacentes ás actuais.

2.- A existencia de bens mobles ou inmobles de interese arqueolóxico, con/sen relación

coñecida coa documentación aportada, que se puideran achar no transcurso dos traballos.

2.9.- INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA

A intervención arqueolóxica realizada (control arqueolóxico de obra) realizouse sobre as

obras que implicaron movementos de terra, tal como se explicitaba no proxecto técnico de obra así

como no proxecto de actuación arqueolóxica (aprobado e autorizado mediante a resolución do 8 de

outubro de 2007). As obras que foron convintes controlar baixo supervisión da equipa de

arqueólogos cinguíronse ás relativas coa realización dunha gabia de drenaxe perimetral ao recinto

relixioso e á adecuación do subsolo interior da igrexa para a instalación dun novo pavimento.

Asemade, o control das obras de remoción de terras realizouse en virtude da necesidade de

respectar a orde do traballo proposto pola promoción (ou empresa adxudicataria), sempre e cando os

labores de escavación se realizasen dun xeito racional, permitindo desta maneira unha observación

clara de calquera elemento que formase parte do subsolo e posibilitando así a súa delimitación e

valoración.

O norte arqueolóxico coincide co norte xeográfico, polo que o norte arqueolóxico coincide

co eixo transversal da igrexa e non o lonxitudinal. Asemade, o Punto O que tomamos como

referencia sitúase na porta principal de acceso á igrexa (ao oeste do norte arqueolóxico), a unha

altura de +1,10 mts. desde o nivel de pavimento existente á hora de dar comezo á intervención.
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2.9.1.- Remoción de terras para a instalación do novo pavimento

A igrexa de San Xoán de Golán presentaba un solado de terrazo en dous tons diferenciando

un pequeno corredor central, e producindo un socalcamento ante o altar (ver plano A-2. Sección AA,

Punto O e Planta con Superficies.). Esta composición formaba un conxunto de deserio e materiais

claramente disonantes co monumento, polo que se procedeu á súa substitución por outros elementos

máis acordes co edificio.

A estratigrafía documentada por mor das obras de substitución de pavimentos, aportou unha

secuencia estratigráfica onde se observan as alteracións realizadas no subsolo da igrexa entre as

décadas dos anos 60 e 70 do século XX, cando se procedeu a retirar parcialmente o lousado

existente por un pavimento de terrazo (actual até os momentos da intervención). Así pois,

constatouse a existencia dun paquete de niveis deposicionais e horizontais vinculados ao pavimento

actual (UE 100 —solado actual de terrazo-, UE 101 —soleira de cemento/formigón; UEM 102 —

pequena soleira de pedra de cantería que sirve de nivelación para a soleira de cemento-, e UE 103 —

recheo de nivelación de cachotería e cemento-, sumado á especie de plataforma documentada na

zona do altar). Este paquete deposicional, asentouse sobre os restos dun lousado —UEM 104- e a

carnada de terra —UE 015- sobre a que se asentaba á súa vez este lousado. Este lousado UEM 104,

Iocalizouse no treito oeste da nave, no acceso principal á igrexa, namentres que cara o leste, desde a

metade da nave, e até o altar da ábsida, só se conservaba o nivel terreo anteriormente citado.

Cómpre sinalar que o lousado, así como a rasante superficial da UE 105, presentaban un marcado

desnivel, con pendente cara o altar2.

Pola súa banda, na zona da ábsida, documentouse unha secuencia similar (solado de terrazo,

soleira de cemento/formigón, camada de asento e finalmente o depósito UE 105), mais cómpre

sinalar a existencia dun socalco na zona próxima ao altar, que introduce variacións na estratigrafía.

Así, documentouse unha especie de "plataforma" (UEM 108) ou socalco (baixo o solado actual de

terrazo UE 100), realizado en cemento, asentado sobre unha camada de gran potencia de nivelación

formada por abundante pedra de escombro (UE 109). Baixo este nivel de recheo, documentouse un

depósito de terra amarelenta (UE 110) con funcións de nivelación, que cubría unha estrutura

muraria (UEM 111), que podería tratarse dun antigo muro de cabeceira da igrexa, a cal, sería

ampliada a posteriori. Para a construción deste muro, realizouse un corte tanto no substrato (UE 112

2 Este feito motivou, que ante a imposibilidade de reaproveitalo como pavimento —a intención era eliminar desniveis-, se
levantara para aproveitar o material de lousa para o novo pavimento.
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como no nivel terreo UE 105). Este muro localizase en paralelo ao muro de cabeceira actual da

igrexa.

Debido ás diferenzas de cota existentes, e a que o lousado UEM 104 documentado,

presentaba unha diferenza de 18 cms. entre a zona máis alta conservada (a zona máis próxima ao

arco que separa a nave da ábsida) e a zona máis baixa (zona da porta de acceso principal ä nave), a

Dirección Facultativa considerou oportuno o levantamento do lousado (apoiándose en que se

conservaba parcialmente) para poder instalar unha soleira e pavimento sen tantos desniveis,

facilitando a accesibilidade.

De seguido, procedeuse ao levantamento do lousado UEM 104 (o desnivel que presentaba

non permitía a realización dun pavimento axustado a requisitos de accesibilidade), constatándose

que se asentaba sobre a UE 105. Foi necesario realizar un aporte de terras para nivelar o terreo

ocupado polo lousado (a unha cota máis baixa que a zona do arco e da ábside) coas terras

procedentes da escavación da ábsida e da parte leste da nave. Tanto na ábsida como no leste da

nave, documentouse_a existencia do substrato UE 112 baixo o nivel UE 105.

101=108

111

Deste xeito, a secuencia estratigráfica  documentada é a seguinte:
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UE 100. Solado actual da igrexa, composto por terrazo en dous tons e diferenciando un

pequeno corredor central, con socalcamento ante o altar. Presenta unha leve inclinación cara o altar.

Segundo nos comunicaron os veciños, pode deberse a obras realizadas entre os anos 60 e 70 do

século XX.

Cubre a: UE 101

Potencia: 2 cms.

UE 101. Soleira de cemento, que serve de carnada de asento para a UE 100. Documéntase en

toda a superficie da nave e do ábsida, recibindo a denominación UEM 108 na zona do socalco ou

plataforma ante o altar.

Cuberto por: UE 100

Cubre a: UEM 102 e UE 103

Potencia: 5-8 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UEM 102. Estrutura pétrea, formada por sillares ou bloques, situados ante a porta principal

da igrexa, que funciona como un recheo ou nivelación da soleira UE 101 na zona da porta (umbral).

Depositase sobre a UEM 104.

Aséntase en: UEM 104

Cuberto por: UE 101

Dimensións: Lonxitude: 3,30 mts.; Anchura: 1,00 mts.; Altura: 18 cms.

UE 103. Depósito de recheo, de terra marrón con cascotes e fragmentos de morteiro

(cemento), que sirve de carnada de nivelación para a soleira UE 101. Depositase sobre o lousado

UEM 104 e o depósito UE 105. Documéntase en toda a superficie da nave e do ábsida, recibindo a

denominación UE 109 na zona do socalco ou plataforma ante o altar.

Cuberto por: UE 101

Cubre a: UEM 104, UEM 115 e UE 105

Potencia: 15 cms.

Materiais antrópicos: Fragmentos de tella curva

Materiais de interese arqueolóxica: Non
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UEM 104. Lousado. Formado por lousas de xisto (pizarra), de tamaño desigual, pero en

xeral bastante ben regularizado. As lousas presentan polo xeral unha forma rectangular ou

cuadrangular. Aparece relacionado coa base dunha pila bautismal (UEM 114). Consérvase

soamente na zona da entrada principal da entrada. Corresponderíase co anterior solado da igrexa.

Cara o altar, foi desmontado debido á inclinación presente no interior da igrexa (pendente desde a

porta cara o altar). Segundo nos informaron os vecifios do lugar, na década dos 60-70 do século XX

substituluse o lousado polo actual, eliminando parcialmente o desnivel existente.

Asentase en: UE 105

Cuberto por: UE 103 e UEM 102

Dimensións: Lonxitude: 3,90 mts.; Anchura: 5 mts. aproximadamente; Potencia: entre 4 e 10

UE 105. Depósito de terra marrón parduzca, sobre a que se asenta o lousado UEM 104 e a

UE 103. Textura plástica, arxilosa, podería tratarse da terra vexetal ou natural da zona. Mostra

evidencias de estar lixeiramente remexida, cecais por enterramentos antigo que hoxe en día non se

conservan.

Cuberto por: UEM 104, UE 103 e UE 110

Cubre a: UE 112, UEM 116

Cortado por: UE 113

Potencia: 20 cms.

Materiais antrópicos: Restos de ósos humanos

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UEM 106. Banqueta de cimentación do muro sur da nave da igrexa.

Asentase en: Posibelmente no substrato UE 112

Aséntaselle: UEM 115

Apóiaselle: UE 103, UEM 104, UE 105

Cuberto por: UE 101

Dimensións: Lonxitude: 3,60 mts; Anchura: 0,18 mts.; Altura: 0,15 mts.

UEM 107. Muro norte da nave da igrexa (sen banqueta de cimentación).

Asentase en: Posibelmente en substrato (UE 112)

Apóiaselle: UE 100, UE 101, UE 103, UEM 104, UE 105

Dimensións: Todo o lateral norte da nave (7,80 mts.).
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UE 108. Pequena plataforma situada á beira do altar. Trátase dun socalco realizado en

cemento/formigón. Poderia igualarse coa soleira UE 101. Documéntase na ábside, na zona máis

próxima ao altar (a 1,87 nits. do arco).

Cuberto por: UE 100

Cubre a: UE 109

Dimensións: Lonxitude: 2,80 mts.; Anchura: 3,30 mts.; Altura: 40 cms. respecto a rasante do

pavimento UE 100.

UE 109. Base de nivelación, a base de pedras de cachotería, para a instalación da plataforma

UEM 108. Podería igualarse co recheo de nivelación UE 103. Documéntase na ábside, na zona máis

próxima ao altar.

Cuberto por: UEM 108

Cubre a: UE 110 e UE 105

Potencia: 30 cms.

Materiais antrópicos: Fragmentos de tella curva

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 110. Depósito de terra marrón clara, pouco compacta, de textura plástica, con

fragmentos de tella e de pizarra. Serve de nivelación para o asento UE 109. Documéntase na ábside,

na zona máis próxima ao altar.

Cuberto por: UE 109

Cubre a: UEM 111, UE 105

Potencia: 15 cms.

Materiais antrópicos: Fragmentos de tella curva

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UEM 111. Estrutura muraria, transversal ao altar, que podería tratarse dos restos da antiga

ábsida románica. Consérvase soamente a nivel de cimentación, documentándose unha anchura

máxima de 106 cms. (media de 100 cms.), e unha altura conservada de 37 cms. cara o arco e de 20

cms. cara o altar (está a unha cota máis alta o substrato). Semella estar cortado polos muros Norte e

Sur da ábsida (sen código).

Cuberto por: UE 110

Aséntase en: UE 113
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Dimensións: Lonxitude: 2,90 mts. conservado; Anchura: 1,00 mts. aprox.; Altura: 0,37 mts.

UE 112. Substrato.

Cuberto por: UE 105, UE 110

Cortado por: UE 113

Aséntaselle: UEM 106, UEM 107, UEM 115, UEM 116

Agroma a: a -86 cms. na ábsida; -59 cms. no sector máis oriental da ábside; a -106 cms. na

nave (todas as cotas referidas ao Punto 0).

UE 113. Corte realizado no substrato 112 para asentar o muro UEM 111.

Corta a: UE 112, UE 105

Aséntaselle: UEM 111

Dimensións: Lonxitude: 2,90 mts. conservado; Anchura: 1,00 mts. aprox.

UEM 114. Base de pila bautismal. Elemento arquitectónico realizado en cantería de granito.

Aparece relacionada co lousado UEM 104. Documentouse na esquina sur da nave principal, á

esquerda da porta de acceso. Conservouse para a súa integración no pavimento a realizar.

Cuberto por: UE 103

Aséntase en: UE 105Q,?)

Dimensións: 70 x 60 cms. Altura: 25 cms. Diámetro do orificio para asentar o fuste da pila:

20 cms.

UEM 115. Muro sur da nave da igrexa. No treito oeste, até a porta lateral de acceso á nave,

aséntase sobre a cimentación UEM 106. Desde a porta lateral cara o leste, non se aprecia, podendo

asentarse directamente sobre o substrato UE 112.

Aséntase en: Cimentación UEM 106 e substrato UE 112

Apóianselle: UE 100, UE 101, UE 103, UE 105

Dimensións: Todo o lateral sur da nave (8,30 mts.).

UEM 116. Banqueta de cimentación localizada no vértice NL da nave da igrexa, nas

proximidades do arco.

Aséntase en: UE 112

Aséntaselle: UEM 107

Cuberto por: UE 105
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Dimensións: Lonxitude: 1,60 mts.; Anchura: 0,84 mts; Altura: 20 cms.

En canto á aparición de restos materiais, non se documentaron materiais de interese

arqueolóxica. Como principal nova cómpre sinalar a aparición de restos óseos (fragmentados e sen

que pertenceran a inhumacións documentadas), que foron entregados ao párroco para o seu depósito

nun osario. A aparición destes elementos pode suxerir a existencia de enterramentos no interior da

igrexa, aínda que o transcurso da intervención non deparou a documentación de ningunha fosa de

enterramento. Estes elementos foron documentados na UE 105.

2.9.2.- Realización da gabia de drenaxe perimetral

Tal e como se tiña proxectado, realizouse unha gabia na parcela na que se sitúa a igrexa

parroquial de San Xoán de Golán, coa fin de realizar unha drenaxe perimetral á mesma igrexa.

Cómpre sinalar que o trazado da gabia sufriu algunhas alteracións ou modificacións para se

acomodar á existencia de tumbas ou sepulturas existentes no predio da igrexa, e que aconsellaron a

realización destes trocos no trazado da gabia (estas modificacións amósanse no plano A-3. Gabia de

drenaxe prevista e Gabia de drenaxe realizada).

Segundo o previsto pola Dirección Facultativa de Obra, a gabia acadaría unha profundidade

en torno ao 1,10 mts3 . na zona leste (na zona do altar), namentres que na zona oeste (porta principal

da nave) sería necesario afondar 0,40 mts 4 .; prevendo conferirlle unha pendente do 2%. A gabia

realizouse tanto no predio da igrexa como nun prado colindante ao suroeste, antigamente

pertencente á propiedade da igrexa parroquial, e que foi cedido a un vecirio para ampliar o seu

prado. A gabia seguiu o seu trazado até un poste eléctrico, coa fin de soterrar a liria eléctrica que

abastece á igrexa e dar saída á drenaxe cara unha zona de pequeno val (ver plano A-3. Gabia de

drenaxe prevista e Gabia de drenaxe realizada).

A estratigrafía documentada por mor das obras de apertura da gabia para o drenaxe

perimetral da igrexa, aportou unha secuencia estratigráfica bastante homoxénea, documentándose

en todos os seus treitos unha secuencia formada por manto vexetal (UE 000), terra vexetal (UE 001)

e substrato (UE 002). Asemade, en determinadas zonas, especialmente nas áreas máis próximas aos

3 e 3 Segundo a rasante actual do terreo.
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panteóns existentes, documentáronse depósitos vinculados ás obras de construción dos mesmos,

alterando a secuencia "natural".

A sinopse dos treitos que conforman a gabia de drenaxe é a seguinte:

Treito 1

Lonxitude: 13,30 mts.

Anchura: +/- 40 cms.

Profundidade máxima relativa: 1,10 mts. (no sur do treito).

Unidades estratigráficas: UE 200, 201, 202, 203 e 204

Estruturas: UEM 205

Treito 2

Lonxitude: 10 mts.

Anchura: +/- 70 cms.

Profundidade máxima relativa: 1,36 mts (no oeste do treito).

Unidades estratigráficas: UE 200, 201 e 202

Estruturas: UEM 215
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Treito 3

Lonxitude: 8 mts.

Anchura: +/- 60 cms.

Profundidade máxima relativa: 0,60 mts.

Unidades estratigráficas: UE 200, 201 e 202

Estruturas: UEM 206

Treito 4

Lonxitude: 8 mts.

Anchura: +/- 40 cms.

Profundidade máxima relativa: 0,50 mts.

Unidades estratigráficas: UE 200 e 201

Treito 5

Lonxitude: 8 mts.

Anchura: +/- 40-50 cms.

Profundidade máxima relativa: 0,90 mts. (no leste do treito).

Unidades estratigráficas: UE 200, 201, 202, 207 e 208

Treito 6

Lonxitude: 4 mts.

Anchura: 70 cms.

Profundidade máxima relativa: 0,90 mts.

Unidades estratigráficas: UE 200, 201, 209, 210 e 202

Treito 7

Lonxitude: 7 mts.

Anchura: +/- 70 cms.

Profundidade máxima relativa: 1,00 mts..

Unidades estratigráficas: 200, 201 e 202

Treito 8

Lonxitude: 11,00 mts.

Anchura: +/- 70 cms.
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Profundidade máxima relativa: 1,15 mts.

Unidades estratigráficas: UE 200, 201 e 202

Treito 9

Lonxitude: 9 mts.

Anchura: +/- 85 cms.

Profundidade máxima relativa: 1,10 mts.

Unidades estratigráficas: UE 200, 201 e 202

Estruturas: UEM 211 e 213 (sepulturas).

Deste xeito, a secuencia estratigrafica  documentada é a seguinte:

UE 200. Manto vexetal. Documéntase en toda a superficie afectada pola realización da gabia

de drenaxe. Nalgunha zona, como no sector norte (treito 7) (onde se situou con anterioridade o

vertedoiro das obras de restauración da igrexa), este manto desapareceu (cuberto por terra e area) a

nivel superficial.

Cubre a: UE 201, UEM 205

Potencia: +/- 2 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 201. Depósito de terra marrón parduzca, con tonalidade alaranxada (segundo a luz)

pouco compacta, de grao fino-medio e cunha textura arxilosa. Poderia tratarse da terra vexetal.

Documéntase en todos os treitos da gabia abertos. Equivale á UE 105 documentada no interior da

igrexa, durante os traballos de pavimentación.

Cuberto por: UE 200

Cubre a: UE 202, 204 e 203

Potencia: +/- 5 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 202. Substrato. Debido á conformación do subsolo, pode documentarse ben de forma

rochosa ou ben de forma arxilosa. Coloración amarelenta. Documéntase en todos os treitos de gabia
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abertos. Presenta unha pendente descendente natural de Leste a Oeste. Na área do treito 1 da gabia,

aparece a unha cota máis baixa.

Cuberto por: UE 201, UE 204

Cortado por: UE 212 e UE 214

Agroma a: a diferentes cotas respecto a caída do terreo.

UE 203. Depósito de composición moi heteroxénea, que se aprecia no perfil leste do treito 1.

Terra marrón clara, con presenza de pedra de tamaño pequeno-medio, con aportes de argamasa,

arxila, ... Aparece cuberto pola UE 204 (antiga terra vexetal) e en contacto coa UEM 205.

Orixinouse no momento de desmantelamento do muro que cena o predio da igrexa polo suroeste

cando se cedeu esta parte do antigo predio a un vecirio para ampliar o seu prado.

Cuberto por: UE 201

Cubre a: UE 204

Apóiase en: UEM 205

Potencia: 30 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 204. Depósito de terra grisácea, moi limpa, homoxénea, de grao fino, pouco compacta

pero ben amalgamada. Documéntase no treito 1 da gabia. Tratase do antigo nivel de terra vexetal,

cuberto polo derrube UE 203 e as obras de acondicionamento para prado realizados nesta zona

despois da destrución parcial da UEM 205.

Cuberto por: UE 201 e 203

Cubre a: UE 202

Apóiase en: UEM 205

Potencia: 32 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UEM 205. Estrutura muraria, realizada en pedra local, documentada no final do treito 1 (ao

sur) da gabia de drenaxe. Interprétase como os restos do muro que antigamente fechaba o predio, e

que foi desmantelado parcialmente cando se cedeu parte do predio a un vecirio para que ampliase o

seu prado. Localizase ao norte do poste eléctrico, estando lixeiramente alterado pola instalación

deste elemento.
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Cuberto por: UE 200

Aséntase en: UE 202

Apóianselle: UE 201, 203 e 204

Dimensións: Lonxitude: 1,14 nits.; Anchura: 0,60 mts. (conservado); Altura: 96 cms.

UEM 206. Cimentación da fachada sur da igrexa (treito 3). Obsérvase xa en superficie,

como ()corría no interior da igrexa, tras retirar o solado e soleira actual. Corresponderíase polo tanto

coa UEM 106.

Cuberto por: En superficie

Asentase en: UE 202

Aséntaselle: UE 200 e 201

Dimensións: Lonxitude: 8 mts.; Anchura: 0,90 mts.; Altura: 0,50 mts.

UE 207. Depósito de terra de cor grisácea, de grao fino, textura fina e pouco compacta, que

presenta material de obra (tixolo, tella). Documéntase no treito 5 da gabia.

Cuberto por: UE 201

Cubre a: UE 208

Potencia: +/- 50 cms.

Materiais antrópicos: Fragmentos de tixolo contemporáneos

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 208. Depósito de terra de cor granate (obra) documentado no treito 5. Textura arxilosa,

plástica, pouco compacta, e con presenza de carboncirios. Documéntase asociada a esta ue unha

capa de queimado. Documéntase no treito 5 da gabia.

Cuberto por: UE 207

Cubre a: UE 202

Potencia: 15 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 209. Depósito de carácter vexetal, localizado no treito 6. Presenta materiais de obra.

Trátase dun depósito orixinado tralas obras de construción dos panteóns situados na proximidade,

ao norte do predio.

Cuberto por: UE 200
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Cubre a: UE 201

Potencia: +/- 40 cms.

Materiais antrópicos: Material construtivo de obra

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UE 210. Depósito de arxila amarela, de textura plástica. Pode corresponderse con momentos

de reforma ou construción dos panteóns máis inmediatos (material procedente da escavación).

Documéntase no treito 6 e parcialmente no treito 7 da gabia.

Cuberto por: UE 200

Cubre a: UE 201

Potencia: 18 cms.

Materiais antrópicos: Non

Materiais de interese arqueolóxica: Non

UEM 211. Sepultura de inhumación, localizada no treito 9 da gabia, na zona da cabeceira.

Orientada L-W (refléxase no perfil 9 do apartado gráfico).

Cuberto por: UE 201

Aséntase en: UE 212

Dimensións: Lonxitude (L-W): non determinada (aparece nos dous pedís da gabia).

Anchura: 0,55 mts.; Altura: 0,50 mts.

UE 212. Corte ou rebaixe realizado para asentar a estrutura formada pola sepultura de

inhumación UEM 211. Presenta sección cuadrangular, debuxando probábelmente unha forma

rectangular en planta.

Corta a: UE 202

Cuberto por: UE 201

Encheito por: UEM 21 1

Dimensións: Lonxitude (L-W): non determinada (aparece nos dous pedís da gabia).

Anchura: 0,55 mts.; Altura: 0,50 mts.

UEM 213. Sepultura que se corresponde cunha fosa de inhumación. Conserva restos do

sarcófago, que presenta elementos decorativos en zigue-zague e restos óseos humanos. (Reflictese

no perfil 10 do apartado gráfico).

Cuberto por: UE 201
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Aséntase en: UE 214

Dimensións: Lonxitude: 1,94 mts.; Anchura: non determinada; Altura: 0,30 mts.

UE 214. Corte ou rebaixe realizado para asentar a estrutura formada pola sepultura de

inhumación UEM 213. Orientacións: L-W.

Corta a: UE 202

Cuberto por: UE 201

Encheito por: UEM 213

Dimensións: Lonxitude: 1,94 mts.; Anchura: non determinada; Altura: 0,30 mts.

UEM 215. Muro de pedra que separa o predio da igrexa do prado situado ao suroeste do

mesmo. Fecha o predio polo SW.

Aséntase en: UE 202

Apóianselle: UE 200 e 201

Dimensións: Lonxitude: aproximadamente 10 mts.; Anchura: 0,60 mts.

En canto á aparición de restos materiais, non se documentaron materiais de interese

arqueolóxica. Como principal nova cómpre sinalar a aparición de restos óseos (fragmentados e sen

que pertenceran a inhumacións documentadas), que foron entregados ao párroco para o seu depósito

nun osario. A aparición destes elementos suxire a existencia de enterramentos no exterior da igrexa,

tal como se ven reflectidas as dúas sepulturas de inhumación documentadas no treito 9 da gabia de

drenaxe. Estas dúas fosas de inhumación responden a enterramentos antigos —sen que se poida

precisar a súa cronoloxía- respecto ás sepulturas existentes e observábeis hoxe día a nivel

superficial no predio da igrexa parroquial.

2.10.- CONCLUSIÓNS

A intervención arqueolóxica realizada durante as fases de obra que implicaron remocións do

terreo na igrexa parroquial de San Xoán de Golán permitiu valorar suficientemente o impacto das

obras realizadas dentro do Proxecto de Restauración da Igrexa Parroquial de San Xoán de Golán.

A intervención aquí realizada e exposta nos anteriores apartados, resolveuse mediante un control

arqueolóxico de obra.
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A actuación desenvolta pola equipo de arqueólogos centrouse na inspección dos traballos

realizados nas seguintes unidades de traballo: remoción de terras para a substitución do solado

existente no interior da igrexa, e realización de gabia para drenaxe perirnetral da igrexa.

Tras a inspección, lectura e interpretación dos diferentes depósitos e elementos estruturais

documentados no transcurso da actuación, reflectidos con anterioridade, podemos deducir que:

• A realización da gabia para o drenaxe perimetral da igrexa aportou unha secuencia

estratigráfica bastante homoxénea, composta fundamentalmente por un nivel de manto

vexetal, outro de terra vexetal (de composición natural), e finalmente, o substrato, que pode

aparecer en forma rochosa ou arxilosa.

• Esta estratigrafia vese alterada nas zonas máis próximas aos panteóns que rodean a igrexa,

con depósitos estratigráficos produto de obras de construción e/ou reforma da igrexa.

• Asemade, documentáronse dúas estruturas de inhumación, de certa antigüidade (non se pode

certificar a súa antigüidade, máis aparecen a unha cota máis baixa que as sepulturas mäis

recentes, situadas no predio da igrexa) na zona ao leste da igrexa. Estas sepulturas están

escavadas parcialmente no substrato, sendo cubertas pola mesma terra vexetal.

• Durante a realización da devandita gabia, non se documentaron estruturas murarias nin

restos dunha ocupación edilicia anterior á actual. Soamente cómpre sinalar a aparición dos

restos dun antigo muro de feche da parcela da igrexa, actualmente nun prado situado ao

suroeste do predio da igrexa (foi cedido unha parte do predio a un vecirio para ampliar o seu

prado).

• Pola súa banda, no interior da igrexa, a substitución do pavimento existente por outro máis

acorde co estilo do edificio, perrnitiu documentar unha serie de paquetes deposicionais con

función de solados e estruturas murarias vinculadas con antigas fases edilicias da igrexa.

• Baixo o pavimento existente e a súa soleira (segundo nos informaron, realizouse entre os

anos 60 e 70 do século pasado), documentáronse os restos dun antigo lousado, conservado

soamente na zona occidental da nave. Debido á pendente que presentaba, ao seu estado de
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conservación, e ás necesidades técnicas de accesibilidade que imposibilitaban a súa

reutilización como pavimento, optouse por retirar dito lousado e reempregar as lousas no

novo pavimento a realizar.

• Cara o leste, no resto da igrexa (nave e ábsida), baixo o pavimento e soleira existente

documentouse un nivel térreo —que era sobre o que se asentaba o lousado anterior-.

• Na zona próxima á cabeceira e altar da igrexa, documentáronse os restos dun muro paralelo

á cabeceira (N-S), que podería corresponderse cos vestixios dunha ocupación edilicia

anterior á actual, se ben non podemos dicir se é anterior á igrexa románica, xa que non garda

relación co alzado murario que conserva os canzorros de época románica. Esta estrutura foi

conservada.

• Documentáronse tamén, os restos dunha banqueta de cimentación na zona próxima ao arco

que da acceso da nave á ábsida.

• Non foron documentados elementos de carácter moble durante a intervención arqueolóxica.

Compostela, a 21 de abril de 2008.

Asdo.: José R món Martínez Casal

ARQUEÓLOGO DIRECTOR

36



Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de restauración da igrexa parroquial de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña)

3.- DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
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Beiras Garcia-Sabell, Daniel e Estany Garea, David (2006):

-"Proxecto Básico e de Execución de Restauración da Igrexa de S.

Xoán de Golán".
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4.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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I.- 	 L-1. Localización.

2.- A-1. Alzados (Estado Previo).

3.- A-2. Sección AA e Planta con Superficies.

4.- A-3. Gabia de drenaxe prevista e Gabia de drenaxe realizada.

5.- ARQ-0 I. Sucesión de pavimentos na nave.

6.- ARQ-02. Solado UEM 104.

7.- ARQ-03. UEM 111.

8.- ARQ-04. Esquema planta con estruturas documentadas.

9.- ARQ-05. Cotas.

10.- ARQ-06. Trazado da gabia de drenaxe e localización dos perfis representados.

11.- ARQ-07. Gabia de drenaxe. Cotas de profundidade relativas.

12.- ARQ-08. Representación gráfica de perfís e estruturas

13.- ARQ-09. Representación gráfica de perfís e estruturas

14.- ARQ-10. Reportaxe fotográfica das obras de substitución de pavimentos.

15.- ARQ-11. Reportaxe fotográfica Gabia de drenaxe.
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ALZADO OESTE

PROXECTO: 
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoán de Golán,
no concello de

Melide (A Coruña)

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)

ARQUEOLOGO:
JOSÉ RAMÓN MART1N12 CASAL

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TITULO:

Alzados (Estado previo)

MONTE DA VILA 78A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELE: 655 76 15 42

ESCALA:

1/100

ALZADO NORTE ALZADO SUR

ALZADO ESTE

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

PLANO No:

A-1

111



1 nI1,..

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

ARQUEÓLOGO:
JOSÉ RAMÓN raARTINEz cAspa.

MONTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

PROMOCIÓN:

Xunta de Galiza

TÍTULO:
Sección AA, Punto O e Planta

con superficies

PLANO No:

A-2

ESCALA:

1/100

Punto 0

1,10 mts.

SECCIÓN A-A'

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)



Treito 7

g 7n	8.00 	

r•-•

C.;

8.70	 6.25	

4.95	

PLANTA TERREA

A ZANXA FILTRANTE

— 0.70 	5.5

0.70

ABSIDA
Sup.: 19.35m2

NAVE
Sup.: 40.20 m2

r-i- r l

L

NAVE ABSIDA

SANCRISTIA

Treito 5

SANCRIST1A
Sup.: 17.65 m2

7,1 e. Jai

1.7
	

0.9
	

1.70	

0.70

ESCALA: 
	 PLANO N°: 

A-3

ARQUEÓLOGO:
JOSÉ RAMÓN MARTINEE CASAL

PROMOCIÓN:

Xunta de Galiza

TÍTULO:
Gabia de drenaxe prevista e
gabia de drenaxe realizada

MONTE DA VILA 78-A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

1/100

13./0

1	 PLANTA TE

Treito 3
Treito 2 Treito 9

Muro de feche do predio
Treito 1

Poste eléctrico. Subterranizase a corrente eléctrica

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golán,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACION:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golán, no concello de
Melide (A Coruña)
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-109 -94

-115	 -109

-114

UE 105

UEM 106

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)

-115

UEM 104

-106

-87

As cotas retírense respecto ao Punto O

o

o
-73

-87

UE 105

-114

M 114

-102
-107 -99

UE 105

-98

ESCALA:

1:20

Sucesión de pavimentos
na nave

TITULO:

PLANO N°:

ARO-01

JOSÉ RAMÓN MARTiNEZ CASAL

AROUEOLOGO:

MONTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

PROMOCIÓN:

Xunta de Galiza

-107
-97

-100

J

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

S ITUACIÓN:311 1Jr1%.1‘../INI.

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña



-106
-94

UE 105

-97

-87

ARQUEÓLOGO:
JOSÉ RAMÓN MARTINEZ CASAL

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TITULO:

Solado UEM 104

monrTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

ESCALA:

1:20
PLANO No:

ARO-02

UEM 114

-121

-120

J
-102

-100

As cotas retírense respecto ao Punto O

-115
-112

UE 105

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACION:
San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)

o

-109 -107 -99

-98-115

(

-117

-118

UEM 104

-107



As cotas retírense respecto ao Punto O

Restos de UE 108
PROXECTO: SITUACIÓN: ARQUEOLOGO:

Obras de restauración da igrexa
UE 112 parroquial de San Xoän de Golän,

no concello de
Melide (A Coruña)

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

JOSÉ RAMÓN NIARTINEZ CASAL

UEM 1 11 MOTIVO: 	 Control arqueolóxico de remoción de

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TÍTULO:

UEM 1 1 1

ESCALA:

1:20
PLANO N°:

ARO-03terras das obras de restauración da igrexa
parroquial de San Xoän de Golán, no concelio de

Melide (A Coruña)

MONTE DA VILA 78-A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42



111.1111111111 	 11111n11111 	 MIMO! 11111111n14	 111111111•111 	 .1».1011 1111MI 3111111e 

771:	

ryAi
UE 105

UEM 104

	 UE 1 12 Substrato

PLANTA TERREA

UE 105 1
1 ABS1DA.

UE 105

111n1.111

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-.11‘1111100

	 n11.1i 	 116.1.11 1111B 1601

4ir	

1

1
1
1

8 mts.

SANCRISTIA
UE 105

UEM 116

NAVE

EM 114

AROUEOLOGO:

JOSÉ RAMÓN MARTiNEZ CASAL

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TITULO: 
Esquema planta con

estruturas documentadas

MONTE DA VILA 78A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

ESCALA:

Sen escala

PLANO No:

ARO-04

1111.11111.1111.11111111.1 	 «1111nIi

-b

PROXECTO: 
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña



-1 1

-120 -107

Cotas finais

UE 105 (zona rebaixada)

-123
-108

•nnnnn mg.. A...1MM 	 1.11n111 1111n10 0111.11.1	 41111111, MINIO 111110 MI 1,1111" .011111

UEM 114

-88

-119

-112

UE 105 (zona onde
foi necesario nivelar)

-85
UE 105

-87
11111111111111011nMi..«,

UE 112 Substrato

momi 	 11111

— —

UE 105

-123

-118	
-103

r

alummon r"
1	 	  UE 112 Substrato

PROXECTO: SITUACIÓN: ARQUEÓLOGO: PROMOCIÓN: TITULO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña
	 Çf7

Jost RAMÓN momrINEz cAsAL

Xunta de Galiza
Cotas

MOTIVO:	 Control arqueolóxico de remoción de ESCALA: PLANO No:
terras das obras de restauración da igrexa MONTE DA V1LA 78 -A PEREGRINA-

parroquia! de San Xoän de Golän, no concello de 15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

E 1:150 ARO-05
Melide (A Coruña)

As cotas retírense respecto ao Punto O

a.m. momo. .fflo. 	 .mm	 UNIR 111.11111.

Unha vez retirado o lousado UEM 104

-126

-127

UEM 114



erfil o

Perfil 5Perfil 3

au-s,

Perfil 4

momi olor

Perfil 11

PtANTA:„Ejr

Perfil 10

Murode feche do predio

Perfil 1

40
_	 •Estrutura muraria UEM 005. 2

Ere

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoán de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
Poste edéctrico. Subterranizase a cofferrte ekctrica

terras das obras de restauración da igrexa
parroquial de San Xoän de Golän, no concello de

Melide (A Coruña)

Perfil 8

brz

SANCRISTIA

'1 	 L

n•n•

n•••••n•1111.n

NAVE

TITULO: 
Trazado da gabia de
drenaxe e localización
dos perfis representados

ESCALA:
MONTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-

15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

Sen escala

PLANO N°:

ARO-06

PROMOCION:

Xunta de Galiza

AROUEOLOGO:
JOSÉ RAMÓN MARTINEZ CASAL

4—

Perfil 9

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña



MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de

-95

SANCRISTIA

_115ri

-70-40

ABSIDA

-110

PLANTA TEIIK:5�V-- 110

-100

tee

—	 El 5 5

terras das obras de restauración da igrexa
parroquial de San Xoän de Golän, no concello de

Melide (A Coruña)

-115

-110

NAVE

-60

Peste eléctrica. Subte rranizase a comente eidmica
• AROUEOLOGO:

JOSÉ RAMÓN PAART1NEZ CASAL

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TÍTULO:
Gabia de drenaxe. Cotas de
profundidade relativas

MONTE DA VILA 78 -A PEREGROVA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

PLANO No:

ARO-07
Sen escala

ESCALA:

-50

-50

-48411.111111111..11/

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña



z••m•i•••ziararrom-e -
-112

Cemento do Piste eléctrico
Planta

Alzado

68
-77

97

-133

-158

Gabia Treito 6. Perfil 6

/41iX	

AaL 	
-4"guria

.	 .
- -139

-155

-162

-80
-89

-100

=116

=134

As cotas refirense respecto ao Punto OT\1
n- - -

gral
4 etEe

ami

041

UE 200

UE 201

UE 202

UE 203

UE 204

UE 207

UE 208

UE 209

UE 210

PROMOCION:

Xunta de Galiza1,10 mg.
no concello de Melide, A Coruña

Melide (A Coruña)

MONTE DA VILA 78 41 PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golán,

SITUACION:

San Xoän de Golän
AROUEOLOGO:

JOSÉ RAMÓN wurrINEz CASAL

TITULO:

Representación gráfica de pedís
e estruturasl

ESCALA:

1:20
PLANO No:

ARO-08
MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de

terras das obras de restauración da igrexa
parroquial de San Xoän de Golän, no concello de

Melide (A Coruña)

UEM 205. Planta e alzado 2
Gabia Treito 1. Perfil 1 (cotas relativas)

o (sitúase a +/- 405 rn.s.n.m.)E.,!1 11%11 tiodi 	 MaräihennsimeAsyrnionimeh menatismic	 asui	 ilgoim118811m1 11111111111
\ 	

efe -«-20

-5

UEM 205

-56

-89

-16

-37

Gabia Treito 6. Perfil 5
Gabia Treito 5. Perfil 3

-

Lee. ama foone,

x.	 .
	 11\

- -

Gabia Treito 5. Perfil 4

-117

-130

-166



' AM» MilliPma timun
Gabia Treito 7. Perfil 7

rablekit Ze41	
‘‘I

" •WIIINIMICIRM-
1141LAIMarilkeraliteralelleih

-54
-62

-84

-98 _89
-101

-130

-56

-64

-115

-164
-169

-166

Sección Leste Sección Oeste -64
-58

eurnirallttnewat /fielinfällät12111111iimmummIke,1111111IM 	
almmtisW4111111414

11%

-77
-80

-124

-168

-50
-54
-60

-140

-118

-160

52
-59

-134

-50
-53
-61

-141

As cotas retírense respecto ao Punto O

80

-93
-99

-178

-190

-86

-151

-178

r

Pt 441

4431

EJE
rw

UE 200

UE 201

UE 202

UE 203

UE 204

UE 207

UE 208

UE 209

UE 210

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquia! de San Xoän de Golän, no concello de
Melide IA Coruña)

311 UtiLIVIN1:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

AROUEOLOGO:
JOSÉ RAMÓN MARTINEZ CASAL

PROMOCIÓN:

Xunta de Galiza

TITULO:

Representación gráfica de pedís
e estruturas II

ESCALA:

1:20

PLANO N°:

kéS

ARO-09
MONTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-

15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42

Gabia Treito 8. Perfil 8

Gabia Treito 9. Perfil 9. Sepultura UEM 211
	 Gabia Treito 9. Perfil 10. Sepultura UEM 212

Gabia Treito 9. Perfil 11



Fachada Leste

Lateral N

Canzorros románicos Altar

Estado Previo

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golán,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACIÓN:

San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

TÍTULO: 
Reportaxe fotográfica

das obras de substitución
de pavimentos

AROUEOLOGO:
JOSÉ RAMÓN MARTINI:2 CASAL

PROMOCIÓN:

Xunta de Galiza

MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruñal

ESCALA:
	 PLANO No:

ARO-10
MONTE DA VILA 78 -A PEREGRINA-

15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42



Desde o W Desde o L Desde o L

Desde o L

Desde o 1 (retirado o lousado UEM 104)

Desde o SDesde o L

Desde o W (retirado o lousado UEM 104 e nivelado) Desde o L (retirado o lousado UEM 104 e nivelado)



Agromación do substrato ao final da intervención Estrutura de cimentación

Desde o W (vista da plataforma ou socalco ante o altar)
Vista da UEM 106 e UEM 115

Desde o \X/ (vista da plataforma ou socalco ante o altar)
Estrutura muraria UEM 1 1 1 desde o W



i

Estrutura muraria UEM 111

Base de pila bautismal
Detalle do sustento do altar actual

Levantamento do lousado UEM 104



Estado previo

PROXECTO:
Obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän,
no concello de

Melide (A Coruña)

SITUACIÓN:
San Xoän de Golän
Melide, A Coruña

ARQUEÓLOGO:
JOSÉ RAMÓN PAART1NEZ CASAL

PROMOCION:

Xunta de Galiza

TITULO:
Reportaxe fotográfica.

Gabia de drenaxe

ESCALA:MOTIVO: Control arqueolóxico de remoción de
terras das obras de restauración da igrexa

parroquial de San Xoän de Golän, no concello de
Melide (A Coruña)

PLANO N°:

ARO-1 1MONTE DA VILA 78A PEREGRINA-
15898 COMPOSTELA
TELF: 655 76 15 42



Treito 1

Perfil W

Perfil W
Perfil N Perfil NTreito 2

Desde o W

Desde o L



Perfil N

Treito 4

Desde o 5
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