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Ficha técnica
Título: Memoria dos traballos para a limpeza dos restos arqueolóxicos no
castro de Santa María de Cervantes

Emprazamento: O castro, Cervantes.
Tipo de actuación: Limpeza e mantemento
Dirección: Miguel Angel López Mareos.

Continuando cas obras de limpieza que se realizaron no ano

2006 de cara a mellora e acondicioamento e posta en valor do
conxunto arqueolóxico do Castro e Igrexa de Santa María, no
concello de Cervantes, determinouse, por parte da Dirección Xeral
de Patrimonio da Xunta de Galicia, a realización de traballos de

mantemento e limpeza dos restos arqueolóxicos de cara a súa
preservación.

Neste informe se presentan os resultados e as fases do
traballos realizadas durante a realización de dita intervención
arqueolóxica sobre este asentamento, dentro do concello de
Cervantes.
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2. 0 CONXUNTO ARQUEOLOXICO DE SANTA MARIA

2.1. DESCRIPCIÓN DA ZONA DE TRABALLO.
A zona da intervención se localiza no asentametno castrexo de
Sta.

Maria de Cervantes, dentro do conxunto arqueolóxico que

representan o castro de Santa María e a Igrexa, cuio orixen se
remonta alomenos o século XIII-XIV.

O conxunto instalase nun pequeno sainte en espolón da suave
ladeira do monte, que configura un pequeno meandro do río
Quindós.
O castro foi utilizado para a ubicación

na súa cima da igrexa

de Santa María e o seu cimiterio, e posteriormente foi danado po-la
realización das melloras na pista de acceso a dita igrexa motivo que

provocou a súa escavación no ano 1995.
O castro conta cun recinto que se atopaba bastante ben
delimitado po-lo pronunciado do terreo en todo o seu perímetro,

agas no Norte, onde pese a súa alteración, ainda se pode apreciar a
construcción dunha muralla neste sector, tra-lo que se realizou un
foxo, hoxe en dia colmatado po-la pista de acceso. Iste foxo po-la súa
disposición en "V" parece tratarse dunha obra hidráulica cuia
relación coa explotación aurífera que queda ao Noroeste do

xacemento é evidente. No sector Sur e xa a extramuros do recinto,
parece que se aprecia un pequeno aterrazamento máis baixo en
clara coexión co recinto castrexo propiamente dito. En definitiva con

poucas obras de delimitación conseguese unha amplia zona de
habitación.
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O aspecto máis sobresainte posiblemente sexa o estado de
conservación das construccións, pese as alteracións sufridas, que
nun primeiro momento estan a falar dun aproveitamento intensivo
do espacio interno do xacemento, asemade conservan unha potencia

estratigráfica considerable.
Santa María de Castro é unha pequena igrexa rural de planta

basilical absidiada. Se compon de nave única de planta rectangular
e ábside de menor altura ca nave, tamén de planta rectangular.
Tanto a nave como o ábside no gardan proporcions regulares. A

igrexa conta na actualidade con dous vanos de entrada, sitos nas
suas fachadas S e W, amboslos dous rematados o exterior por arcos
de medio punto dovelados, con derrame o interior, o S adintelado e o
W rematado en arco escarzano. Asimesmo, conservanse cinco
ventanas

na sua fachada meridional, irregulares, con doble derrame

e rectangulares o exterior e interior, agás a máis occidental aberta
no ábside que é de medio punto ao interior. No testeiro se conserva

tamén unha pequena ventana de forma alancetada.
Toda a fábrica está realizada en aparejo de mampostería de laxas
de esquisto, posiblemente revestida

na súa totalidade

o exterior,

conservándose o revestimento nalgunhas zonas.
A referencia documental máis antiga é de 1584, no Libro de

Beneficiales, Mazo 2, onde se cita o edificio coma capela
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2.2 SITUACION I EMPLAZAMIENTO.
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SANTA MARIA DO CASTRO
LOCALIZACION XERAL DO CONXUNTO ARQUEOLOXICO
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3.- VALORACIÓN PATRIMONIAL DA INTERVENCION.

O xacemento castrexo de Santa María é de gran interese
dende o punto de vista científico, xa que aporta moitos datos sobor
da investigación do fenómeno castrexo no intre da transición das
culturas prerromanas ó mundo romano nunha zona ata o de agora
virxe, que podería servir de contraste e complemento a outros
estudios realizados en zonas mineiras. En realidade e pese
a tratarse

dun

único emprazamento en vez de falar dunha soa

intervención deberíamos falar de outras paralelas por un lado a
relativa á necrópole que se remonta alo menos ó século XIV, de rito
cristián, e que afecta seriamente á segunda a un poboado mineiro
de época castrexa, habitado nos séculos 1 -II da nosa era. Ademais
sobre todos os restos levantouse unha capela e unha igrexa no
século XIII-XIV (según as lecturas estratigráficas murarias
realizadas por Rebeca Blanco Rotea), dita igrexa sufnu sucesivas
remodelacións e hoxe en dia aínda esta aperta o culto
Neste senso e tras as diferentes intervencións levadas a cabo
neste xacemento polo mesmo equipo que abordou os presentes
traballos, nas campañas dos anos 1995, 1996 e 1999, ternos
documentado un total de 66 sepulturas na necrópole medieval e 26
construccións no poboado de época castrexa. E dispomos dunha
ampla información, que comprende boa parte dos aspectos da vida
diste xacemento á vez que nos ofrece novas hipóteses para traballar
e completar o seu estudo.
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Pese a ter escavado un sector moi pequeno do asentamento, si atendemos o
rexistro arqueolóxico, os datos son moi significativos e esclarecedores; apuntan a
existencia dunha ocupación principal no momento da máxima actividade mineira.
Dita ocupación remontase o século 1-II d.C., e coincidiría co momento da explotación
aurífera do Noroeste da Península por parte do Estado Romano e ca data da inscrición
militar da ara de San Román de Cervantes.
A boa conservación das estructuras, aporta numerosos datos encol dos aspectos
máis relevantes da arquitectura castrexa, entalles para os marcos das portas,
existencia de andeles, cubrición con elementos vexetais, existencia de varios niveis
internos, zócalos exteriores, sistemas de desaugue, muros de descarga, enlucidos
dos muros no seu interior, pavimentos de arxila avermellada, sistemas de
enlousado, etc. Elementos que neste caso concreto ademais presentan a posibilidade
de compararse, con outros xacementos da zona dos que os resultados se atopan nun
estado similar da investigación.
No que respecta os espacios exteriores, empedrados, escaleiras, etc., con respecto a
súa conservación talen unha incidencia menor porque en definitiva xa se atopaban
a intemperie no seu estado orixinal e tiñan previstos unha serie de drenaxes e
elementos que eliminan as alteración por mor das condicións exteriores, aínda que
tamén xeneran necesidades de limpeza e mantenemento.
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Non ocurre o mesmo cos elementos interiores (poietes, fogares, parrilas,
pavimentos, etc.) que unha vez exhumados e o carecer de drenaxes e sen a
protección da cuberta afrontan unha situación totalmente nova. Estes elementos
necesitan dun tratamento especifico máis delicado e a evacuación do auga a través
de novos drenaxes, sin olvidar as novas condicións xerais as que os estamos
sometendo, trala sua exposición os axentes naturais unha vez escavados, despois de
dous milenios na mesmas condicións.
Por outra banda sobre todo no que respecta os parementos destas construccións
pese o seu grado de conservación que nalgúns casos chegan os 2,40 metros de
alzado, presentan abundantes puntos cun alto grado de deterioro ou fraxilidade.
Un dos principais problemas son as abundantes lagoas orixinadas pola agresión
sufrida dende o baixo medievo ca actividade da necrópolis no lugar do poboado
mineiro. Moitas das sepulturas inciden directamente nos paramentos castrexos,
arrincando parte destas estructuras e incrustandose nos mesmos. Atopamos estas
nos paramentos, nos derrubes, nos vanos, en puntos onde as veces foi moi dificil a
súa escavación.
Ditas afeccións, unha vez escavadas as sepulturas para continuar ca investigación
do propio poboado, traducense en certas lagoas que xeneran unha instabilidade
acuciante na estructura xeral do paramento, convertindo polo tanto estes puntos en
zonas prioritarias de reposición dos paramentos para garantir a estabilidade da
construcción.
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Outros puntos que presentan unha alta fraxilidade correpondense co sector do
acceso: o umbral e das xambas das entradas das vivendas. Na actualidade non
conservan parte da súa estructura xa que orixinariamente estaba feita con
estructuras de madeira, fundamentalmente a dorminte e as xambas. Unha vez
escavados estos puntos o carecer destos elementos vexetais, quedan nunha situación
de moi alta fraxilidade o que converte este punto nun obxectivo principal do
tratamento si se quere garantir a sua perdurabilidade.
Unha vez que se atalla esta problemática máis grave o seguinte punto delicado que
presentan os restos a frear é o deterioro do paramento en xeral polo seu punto de
máxima exposición o factor climático que é o remate superior do paramento. A
necesidade de protexer os paramentos require a coroación de ditas estructurasco
aporte de paramento correspondente, de xeito que as agresións incidan sobre estos
novos elementos integrados na construccións orixinais (sempre diferenciado del
cun elementos separador) e conserven as estructuras sin agresións.
Estas características fan que a consolidación do asentamento sexa unha tarefa moi
importante xa que non se pode esquecer o seu valor como ben patrimonial.
As actuacións realizadas nas derradeiras campanas pretenden compensar os danos
periodicos no xacemento e conseguir unha conservación cun mínimo de inversión
aínda que de xeito periódico..

9

Memoria da limpeza dos restos arqueolóxicos no castro de Santa María, Cervantes
Lugo, 2007

4.- RESULTADO DOS TRABALLOS.
4.1. Estado previo de xacemento
A última actuación no xacemento castrexo realizouse no ano 1999, e
posteriormente levou a cabo no ano 2006 unha limpeza e consolidación
puntual dos sectores máis deteriorados, ademais dalgúns labores esporádicos
de limpeza na contorna da zona escavada. O obxectivo desta nova campaña de
limpeza pretende recuperar a boa conservación que presenta o xacemento ata
hai pouco tempo e evitar que sufra danos maiores.

A pesar de que as estruturas atópase en bo estado tamén hai alteracións
puntuais, polo que é necesario a limpeza das dependencias. De igual modo é

necesaria a limpeza básica dos paramentos que na actualidade atópanse cheos
de biofitos.
A colocación dos elementos vexetais principalmente os marcos das
portas (marcos e limiares), nas catro construcións foi o causante da
conservación dos p aramentos das entradas das dependencia, mentres que no
resto das construcións onde non foron incluídos, nas actualidade sofren
pequenos esborralles, polo que se decidiu a campaña pasada colocar
devanditos elementos como medida urxente para a conservación xeral das
estruturas.

As actuacións de consolidación e en xeral en todas as zonas intervidas
é necesaria unha limpeza estacional para a conservación dos restos do
xacemento.
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4.2. Zona de actuación.
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4.3. Resultado dos traballos

Primeiramente e antes de comezar as labores de limpeza e escavación
propiamente ditas, procedeuse á realización da documentación fotográfica
exhaustiva que nos permite deixar constancia da transformación sufrida e poder
comparar os resultados finais do noso traballo co punto de partida previo, así como

as diferentes fases do mesmo. Esta documentación foi desenvolvéndose ao
mesmo tempo que os traballos de limpeza, polo que se realizou durante varias

fases do traballo.
Respecto da limpeza, o concello como propietario da leira realizou
algunhas rozas periódicas polo que en xeral o estado do xacemento e a súa

contorna é bo. As limpezas realizáronse no exterior da área escavada.
Necesitase a limpeza periódica das estruturas e de toda a área

escavada. A limpeza da área que comprende o xacemento e a stia contorna
realizouse con medios mecánicos por medio de rozadoras, pero no interior do
xacemento a existencia de estruturas impide utilizar medios mecánicos polo
que se realizou manualmente.

De forma xeral os obxetivos foron os seguintes:
•

Limpeza manual dos restos arqueológicos

•

Mantemento puntual das zonas consolidadas

•

Documentación de novas estructuras ou achadegos
12
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•

Rexistro da información arqueolóxica.

•

Garantizala protección do castro.

•

Facilitar a visita e a interpretación do castro

Os traballos de limpeza realizáronse manualmente retirando en primeiro lugar a
maleza arbórea para despois sacar a maleza de menor envergadura.
As tarefas de desbroce terien varios obxectivos, protexer os restos das alteracións
que produce a masa forestal e conseguir unha visión completa do conxunto
arqueolóxico e un mellor dominio visual sobre o área circundante. Con este fin
procedeuse ó desbroce do entorno da superficie que ocupan os restos arqueolóxicos
e a súa área de expansión, baixo control directo e continúo dun arqueólogo que
determinou as zonas e intensidade necesarias. Eliminouse toda a maleza
constituida fundamentalmente por fentos, silvas e )(estas e procecieuse o rastrexado
da superficie para a súa limpeza final, amoreando e retirando posteriormente a
maleza.

No que respecta a retirada da cobertura vexetal e terrón, a vexetación que se
atopaba sobre os restos da escavación arqueolóxica foi obxecto dun tratamento
específico xa que se retirou coidadosamente debido fundamentalmente a que a
incidencia vexetal e intensa e afecta en boa medida os niveis arqueolóxicos e os
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pavimentos das vivendas. Realizouse un proceso totalmente manual que tivo en
conta a existencia de niveis arqueolóxicos i estructuras.
Procedeuse a unha primeira limpeza manual dos restos incluindo a retirada da capa
vexetal de terra e o reperfilado das zonas onde os derrubes orixinaron perda de parte
dos niveis arqueolóxicos. Neste senso limpáronse os aportes dos perfis e retirouse o
sedimento caido para evitar novos aportes de terra cara a zona escavada.
Dentro do sector escavado a limpeza implicou tres tipos de superficies con
distintas problemáticas e distintos grados de intensidade nos traballos
arqueolóxicos:
Paramentos y estructuras constructivas tanto nos paramentos interiores ou
exteriores coma na zona da súa cara superior onde posteriormente reciben o
tratamento da coroación.
-

Zonas interiores das vivendas, pavimentos, poietes, fogares, bancos ou pavimentos.
Nestas zonas o traballo ralentizase por mor da precaución con que deben tratarse os
restos arqueolóxicos

-

Zonas exteriores as vivendas: empedrados, calellos, zonas de acceso ou rúas.

Finalizada a limpeza i o desbroce da vexetación procedeuse a aplicación de
herbicidas. Estes foron de dous tipos, un destinado a vexetación de forma xeral e
outro selectivo para as zonas de toxos e fentos.
Estas labores realizaronse atendendo en primeiro lugar as zonas escavadas no
interior do asentamento e posteriormente o área do entorno dos restos.
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Respecto as

laboures puntuais de mantemento da consolidación éstas foron

realizadas en puntos

moi concretos para frear o deterioro do paramento. Estos

pequenos puntos sitos en xeral polo seu punto de máxima exposición o factor
climático que

é o remate superior do paramento. A colocación dos elementos

engadidos permiten que as agresións incidan sobre os novos elementos integrados
na

construccións orixinais, e deste xeito conservar as estructuras orixinais sin

agresións.
As
de

tarefas que se realizaron durante o desenvolvemento dos traballos

mantemento do xacemento implican un coilecemento real das estructuras a

tratar, dada a

complexidade da estratigrafía superposta que existe no interior

da superficie que abarca o
coma se ten que
posibles

xacemento, e que se implica nestos traballos, asi

cofiecer os puntos de referencia de cara a localización de

achadegos arqueolóxicos ou arquitectónicos.

Dado que non se

atopou en ningún momento da escavación materiais

arqueolóxicos, non foi necesario realizar o traballo de rexistro de materiais e
posterior

do laboratorio.
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5.-

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.
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Limpeza e mantemento dos restos arqueolóxicos,

ista xeral da estancia X de nantes do comezo da escavación e unha vez rematados os traballos.
Tew_
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LIMPEZA MANUAL
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Limpeza e mantemento dos restos arqueolóxicos.

de detalle e xeral da casa XII no estado previo e final da intervención de limpeza.
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SECTOR OESTE

Lugo, 2007
Limpeza e mantemento dos restos arqueoléxicos.

Detalle (10 acondieloamento puntual realizado en estruturas parciahnente deterioradas.
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Limpel2 e m antem ento dos restos arqueolóxicos.

VISTAS XERAIS

Estado previo do racemento denantes da realización dos traballos de limpeza.

['Was xerais de diferentes zonas do xacemento
despois dos traballos de limpeza.
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Ilmo Sr.:

Miguel Angel López Marcos, director dos

traballos de "Limpeza dous

restos arqueolóxicos no Castro de Santa María de Cervantes"
(Cervantes, Lugo).

COMUNICA:
que durante a realización de ditos traballos non se recolleron

materiais.

Ourense, 2 de novembro de 2007

Asdo Miguel Angel López Marcos.

ILMO. SR . DIRECTOR XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL
CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE.
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