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Situación e rutas de acceso

O Conxunto Arqueolóxico-Natural de Santomä atópase a 200 m. ao SE

do lugar de Santomé, pertencente a parroquia de San Bernardo de Tibias,

concello de Ourense.

A escasamente 3 Kms. da capital, chegase seguindo a estrada que

desde Ourense conduce ao cércano lugar de Velle, antiga estrada a Monforte,

e despois de cruzar o río Loña, unha pista á dereita leva ao xacemento.

Percorridos a penas 500ms. Desde a desviación, preséntanse dúas alternativas:

ben proseguir en automóbil tomando a pista da esquerda, ou seguir pola

dereita ata o Colexio Público de Mende, e desde aquí realizar o resto do

traxecto a pé por un fermoso camiño, testemuña dunha complexa rede de

comunicacións entre os lugares de Velle, Sabadelle e Mende, xa documentado

no ano 1153, que desde Santomé levaba a cruzar o río Loña polo portus
Mende.

O Conxunto Arqueolóxico

Neste conxunto é preciso distinguir diferentes asentamentos, e distintos

momentos cronolóxicos na ocupación do territorio. Por un unha parte o castro,
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con tódalas características que o definen desde o punto de vista paisaxistico e

por outra un poboado galaico-romano na súas inmediacións, cunha etapa

altoimperial da que se conservan escasos restos, e outra baixoimperial, a que

pertencen as estructuras visibles na actualidade e despois da escavación.
O asentamento castrexo, sitúase nun esporón montañoso, cunha

posición dominante sobre o seu entorno, e unha topografía de difícil acceso,

con acantilados de 30 m. cara o río Loña, que Ile sirve de defensa natural polo

s. e SW. Nas zonas máis accesibles, localizase unha liña de muralla, e un foso,

colmatado nos primeiros anos do s. I d. C. para asentar a primeira fase do

poboado galaicorromano . O poboado aproveita para instalación das vivendas

tanto as terrazas naturais como outras construidas artificialmente, mediante

liñas de muros que percorren lonxitudinalmente a ladeira. Os aterrazamentos

danlle o poboado un aspecto escalonado aínda que coexionado pola existencia
de rúas.

Coetáneo a ocupación do castro, nun momento que podemos concretar
a finais do 1° 1/4 

do século I d. C., documentase unha ocupación na área N-NE,
das inmediacións dáo castro, da que sómente coñecemos abundante e

representativo material e débiles restos estruturais, que maioritariamente foron

arrasados para instalación dun novo asentamento na 2° metade do século III d.
C. momento o que corresponde as estruturas que hoxe se poden contemplar.

Deste poboado tardorromano, escaváronse dúas unidades construtivas que,

con lixeiras variantes, reproducen o mesmo esquema funcional, organizadas a
partir dun espacio central aberto, a modo de patio con reminiscencias no atrium
da casa romana, nalgún caso con impluvium, desprazado do seu lugar habitual,

distribuíndose o resto das estancias a partir del. Constatándose nalgunha delas,

un piso superior pola presencia dunha escaleira exterior, e un curioso sistema

de calefacción que entronca co hipocausto, e que recorda a trébede de Terra

de Campos.

Diferentes etapas no estudio e posta e valor do conxunto arqueolóxico

O xacemento é dado a coñecer a finais da década dos sesenta a raíz

dunha serie de sóndeos pouco sistemáticos, realizados naqueles momentos

3



por un erudito vinculado á política municipal. Será a partir de 1983, unha vez

contrastado o seu interese a partir do estudio do material recuperado, cando se

inclúa entre os proxectos programados do Museo Arqueolóxico Provincial de

Ourense. Entre os anos 1983-90 realízanse sete campañas dun mes de
duración, financiadas nun principio polo Ministerio Cultura, pola Comunidade

Autónoma, por convenios entre o Instituto Nacional de Empleo e o Concello de

Ourense, etc..

A finais da década dos noventa o proxecto entra nunha nova fase de

posta en valor sociocultural do conxunto, coa axuda dos fondos europeos

estruturais PRODER, mediante convenio asinado entre o Grupo Marcelo

Macías e Droucope, asociación formada polos concellos de Coles, Ourense e a

Peroxa, que xestiona estes fondos nesta comarca. Nesta nova fase

procedeuse a:

- Limpeza e consolidación da área escavada, así como

acondicionamento do medio natural para súa visita.

- Musealización e difusión coa realización dos seguintes traballos:

colocación de paneis de sinalización e explicativos das diferentes

áreas do xacemento. Publicación dunha guía arqueolóxica, dun
folleto, dun díptico , dunha guía da natureza e da edición dun vídeo

explicativo, no que aparecen imaxes reais do xacemento con

reconstrucións infográficas. Finalmente a instalación dunha caseta de

madeira, facilita a vixilancia e a difusión do conxunto arqueolóxico-

natural.

Ultimamente mediante convenio entre o Grupo Marcelo Macías e a

Fundación Pedro Barrié de la Maza, o amparo da convocatoria de Convenios

en Colaboración desta ultima institución, procedeuse a escavación,

consolidación e musealización dun sector do castro, o que permite ter un unha

visión mais global do xacemento, facilitando a comprensión o visitante dos

valores históricos e naturais.

Obxectivos do proxecto

Con este proxecto preténdese devolverlle ao Conxunto arqueolóxico-

natural de Santomé o aspecto que tiña unha vez rematada a ultima
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intervención levada a cabo neste enclave, e antes de que tivera lugar o

incendio que afectou a toda a zona no verán de 2005. Este tipo de actuacións

de mantemento son imprescindibles para que os conxuntos arqueolóxicos

cumpran os fins socioculturais que tefien encomendados, o tempo de conserva

a súa riqueza patrimonial

As actuacións a realizar foron as seguintes:

I) Actuacións de limpeza selectiva e mantemento sobre a vexetación

que cubre o conxunto arqueolóxico-natural (LÁMINA I e II).
II) Consolidación	 puntual	 de	 cachotes	 correspondentes,

fundamentalmente,	 as fiadas superiores das fábricas xa

anteriormente consolidadas (LÁMINA III).

III) Reposición de xeotéxtiles danados ou corrección dos alterados por

desprazamento (LÁMINA IV) e reposición de gravas de cubrición

dos xeotéxtiles de acordo co cromatismo xa existente nos diferentes

espazos.

IV) Reescavación puntual dunha zona xa escavada, na zona sur do

castro e no seu momento —ano 1990- denominada sector V (LÁMINA

y) debido ao desmoromamento dos testigos na área norte dese

sector.

Os traballos dos que se da conta neste informe tiveron o seu comezo o

día 18 de outubro de 2007 e desenvolvéronse ao longo de 20 días laborables

baixo a dirección dos técnicos firmantes deste infome, contándose ademais coa

colaboración de alumnos de Terceiro Ciclo da Facultade de Historia de

Ourense. A man de obra e os medios materiais foron aportados pola empresa

AMPECA S.L.
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I) Actuacións de limpeza selectiva e mantemento sobre a vexetación que

cubre o conxunto arqueolóxico-natural.

Unha primeira acción, prioritaria, consistiu en eliminar, ben manual, ben

mecanicamente a vexetación nacida nas zonas escavadas e no seu entorno,

así como a grande cantidade de folla seca acumulada nesas zonas pola acción

do tempo (LAMINA VI). Eliminación que se completou cun tratamento herbicida

(LÁMINA VII) para as pequenas herbas ao tempo que tamén dito tratamento

presenta un carácter preventivo de cara a pasivar ou erradicar ese lóxico novo

nacemento de pequenas herbas.

Procedeuse tamén en segundo lugar a unha corta selectiva de

vexetación —herbácea e en menor medida arbustiva- e en casos puntuais de

poda da vexetación arbórea nas zonas principais de acceso ao conxunto

arqueolóxico-natural (LÁMINA VIII). Nese sentido, dunha banda,

desbrozáronse de monte baixo e podáronse puntualmente as terras situadas

no acceso principal ao conxunto dende a estrada á Tibias, e doutra

desbrozouse tamén a vexetación herbácea e arbustiva que medrou no talude

situado ao sur da caseta de recepción de visitantes, e que como primeira imaxe

frontal do conxunto recibe aos visitantes procedentes da ruta de sendeirismo

que parte do río Loña..

Finalmente unha terceira acción (LÁMINA IX) consistiu en limpar e

reparar os diferentes sendeiros que conforman os itinerarios de visita dentro do

conxunto e en eliminar selectivamente a vexetación herbácea e arbustiva

correspondente a todas aquelas zonas perceptibles e recorribles a través dos

itinerarios de visita. En relación con este último aspecto, se no ano anterior foi

prioritaria a corta de todos aqueles troncos de érbedos afectados polo lume do

ano 2005 e que polo tanto creaban unha imaxe de esqueleto ou tronco vertical

modo das diferentes plantas que rexeneran do incendio con novas ramas

partindo da súa base, nesta campaña talaronse aqueles arbores —piñeiros

mansos, fundamentalmente- que a raíz do dito incendio iniciaron un proceso de
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secado que os facía especialmente vulnerables ante a acción do vento, co

conseguinte risco para as persoas e mesmo para as estruturas escavadas.

Elimináronse, tamén algúns troncos mortos de érbedos que non conseguiron

recueprarse do dito incendio, de xeito que afectaba negativamente a imaxe do

conxunto, ao tempo que, algúns deles polo seu tamaño e pola súa condición de

troncos mortos, mesmo podían, por previsible rotura, afectar á integridade dos

visitantes como acontecía coas arbores xa citadas.

II) Consolidación puntual de cachotes correspondentes,

fundamentalmente, as fiadas superiores das fábricas xa anteriormente

consolidadas.

O paso do tempo e fundamentalmente a acción humana con

comportamentos incorrectos motivaron o desprendemento de pedras das

fábricas, especialmente na súa fiada superior ou nas zonas de acceso ás

diferentes estancias. Pedras que en xeral estaban caídas e soltas ao pe

mesmo do lugar de procedencia. Por iso ditas pedras devolvéronse á súa

posición orixinal (LÁMINA X) utilizando para ¡so o mesmo morteiro EP2H para

encintado hidrófugado tipo pedra país escuro que se empregara nos traballos

de reconstrución. Morteiro que, en todo caso, xa ós poucos días de secado

presenta un aspecto de sábrego local, moi similar ao que argamasaba as

fábricas orixinarias e polo tanto nada distorsionante coa tecnoloxía construtiva

inicialmente empregada. Este morteiro ademais pola súa condición

hidrofugante frea a presenza de auga no interior dos muros de tal xeito qua a

humidade ao quedar freada xa exteriormente mesmo facilita a presenza de

musgos similares aos moi numerosos existentes neste conxunto arqueolóxico-

natural.

A reposición de elementos pétreos caídos en ningún caso modificou a

preexistente silueta en "ruina" derivada da consolidación anterior baseada no

mantemento das proporcións orixinais en altura, salvo que por problemas
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técnicos ou de recursos didácticos, se quixera resaltar algún aspecto concreto

no discurso do xacemento, pero sempre con cautela e tomando dito incremento

en altura como unha excepción e non como norma xeral.

III) Reposición de xeotéxtiles danados ou corrección dos alterados por

desprazamento e reposición de gravas de cubrición dos xeotéxtiles de

acordo co cromatismo xa existente nos diferentes espazos.

O paso do tempo e a acción humana de pisado fixeron que os pisos de

gravas que cobren os pavimentos orixinais se visen alterados polo uso,

especialmente en zonas topográficamente inclinadas ou de moito tránsito, de

tal xeito que mesmo quedou a vista o xeotéxtil, que se viu, deste xeito, tamén

degradado.

Por iso foi preciso, unha vez retiradas as gravas de cubrición, ben

recolocar os xeotéxtiles desprazados pola acción de pisado, ben repoñer

aqueles sectores de xeotéxtil danados, pero tratando novamente e de xeito

previo o pavimento orixinal con herbicida (LÁMINA X). Foi entón cando sobre o

pavimento orixinal se dispón o xeotéxtil da marca Polyfeltts, na extensión

sometida a degradación, pero tendo tamén en conta nas proximidades de

muros a perfecta articulación e disposición con respecto a estes, de xeito que

dito xeotéxtil impida que as raíces poidan arrancalo e rebrotar por estas zonas.

De seguido sobre o xeotéxtil estendeuse de novo a correspondente capa

de grava de 3cm de espesor, de acordo cos cromatismos preexistentes, as süa

vez relacionados coa lectura funcional e histórica da superficie escavada, e xa

feita en anteriores intervencións.
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Cromatismo que, en todo caso, resposta a unha diferente

caracterización (LÁMINA X):

grava escura —ou puntualmente rubia nalgunhas estruturas da

edificación baixoimperial- para os ámbitos ou espazos

privados e con cuberta,

grava rosácea clara para os ámbitos públicos ou de

comunicación e sen cuberta

sábrego da zona para estruturas preexistentes documentadas

no interior e baixo o nivel de pavimento das estancias privadas

que articulan a fase de uso posta en valor

Este tratamento con grava ten tamén no campo da conservación

preventiva como obxectivos, os de facilita-la drenaxe, os de retarda-lo

crecemento de nova vexetación e os de impedir que a vexetación, a

climatoloxía e acción do home alteren os pavimentos orixinais, mentres que

no ámbito da posta en valor a súa función prioritaria é a de facilitar unha mellor

visualización e delimitación dos espazos habitacionais xogando cos seus

cromatismos funcionais.

A reposición/actualización de gravas afectou a todos os espazos

consolidados e postos en valor. Por iso unha vez cuantificada a necesidade de

grava para cada espazo, o transporte ata el de dita grava fíxose en sacos,

máxime tendo en conta a imposibilidade de chegada dos medios de transporte

mecánicos ata as zonas consolidadas.

IV) Reescavación puntual dunha zona xa escavada, na zona sur do castro

e no seu momento —ano 1990- denominada sector V.

Na ladeira SE do xacemento, ao pe dun punto visitable (Fig.. 1), o

desmoronamento parcial de varios testigos laterais dunha zanxa-cata realizada,
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de en 1990 e denominada Sector V facían necesaria a reexcavación deste

punto. A reescavación (Fig.. 2 e LÁMINAS XI a XIV) afectou principalemente ao

denominado sector norte da zanxa, nunha superficie inicialmente estimada en

30 m2 (5x6 m), se ben finalmente chegouse aos 36 m 2 en canto que tamén se

escavaron os 6 m2 intermedios —sector centro- non escavados no ano 1990 e

existentes entre os dous sectores da zanxa.

A reescavación do sector norte, a escavación do sector centro e a

análise do escavado en 1990 no sector sur nos permite falar de 13 espazos

(Fig.. 3 e 4) divididos topográficamente en dous grandes grupos, coincidindo

cunha ruptura de pendente logo antropizada a través dun muro de contención

de que actúa como límite sur do espazo 6. Muro este ao cal se adosa o muro

que separa o espazo 8 do 9, e ao cal, sucesivamente cara o sur se foron

engadindo outras liñas de muro que conforman os sucesivos espazos ata

chegar ao número 13. En todo caso si debemos facer notar que as estruturas

situadas ao sur do muro de contención que define o espazo 6 (Fig. 5 e 6)

presentan todas elas unha traza ortogonal con orientación NNE-SSO derivada

da topografía da zona. Estruturas que descubertas no ano 90 presentaban

todas elas unha cultura material vinculable ao mundo altoimperial romano, non

parecendo ir mais aló de mediados do século II DC.

No que respecta as estruturas situadas ao N do muro que delimita o

espazo 6 polo sur (Fig. 7 e 8), observamos, sen embargo dúas realidades

cronoculturais ben diferenciadas:

-dunha banda o espazo 6 parece conformarse como un espazo exterior

aos espazos 4, 2, 5, 3 e 1, sendo esta última a número un a que de acordo con

criterios de estratigrafía muraría presenta una maior antigüidade. Trátase, en

todo caso dunha construción con esquinas redondeadas, da que so é

perceptible a súa esquina SE. Construción 1 que probablemente tería un

espazo inicialmente aberto ao seu carón delimitado polo muro que separa os

espazos 6 e 4, se ben nun momento posterior ese espazo interno foi

compartimentado dando lugar a diferenciación de espazos número 2, 4, 5 e 3.

-doutra banda, a unha cota superior a escavación do sector situado máis

ao norte da zanxa nos puxo ao descuberto unha construción da que so
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coriecemos as dimensións do seu lateral norte -3,90 m- dado que os seus

laterais oeste e sur so se conservan —desde o muro norte- nunha amplitude

lixeiramente superior aos 2 m, mentres que o límite sur desta estrutura así

como o seu pavimento foron xa obxecto de deslizamento a través da ladeira,

de xeito que descoñecemos a amplitude desta estancia número 7 no eixo norte

sur. En todo caso esta estancia, ou mellor dito o seu nivel de pavimento

anulaban claramente as estruturas correspondentes aos espazos 1, 2, 3 e 5.

Esta estancia 7, inmediatamente ao carón di seu muro N documentou

unha moa —esquina NO- e un pe —zona central a carón do dito muro- dun
muíño circular, ao tempo que no entorno da moa recolléronse preto de 50

pequenos cravos de ferro pertencentes a un ben de carácter 'ígneo

probablemente relacionado coa recollida do gran triturado.

O pavimento desta estancia, lixeiramente irregular e de non de moi boa

calidade, presentaba un nivel de uso de caracter cinsento, presente en todo o

espazo correspondente ao pavimento conservado, e por riba del un potente

nivel de tégulas selaba con claridade dito nivel de uso e pavimento. Un derrube

pétreo a súa vez superpúñase ao nivel de tégulas, sendo ese derrube máis

potente mas proximidades do muro N da estancia, lixeiramente cedido cara o

sur. Por riba xa do nivel de derrube a estratigrafía nos sinala capas de arrastre

de material procedentes da parte superior do xacemento.

O limite de conservación do piso desta construción 7 é particularmente

perceptible no testigo oeste da zona escavada, onde vemos como dito

pavimento despareceu, por un deslizamento de terras inmediatamente ao sur

da estancia preexistente 1. 0 mesmo acontece no testigo oeste, onde pese a

estratigrafía estar moi alterada polas raíces dun piñeiro, sen embargo aínda se

conserva dito muro este da estancia, e mesmo no seu sector situado máis ao

sur a zapata de cimentación deste muro. A desaparición da zapata sinálanos

novamente a zona de deslizamento da estrutura e do seu pavimento, de xeito

que, nesa estratigrafía cara o sur, logo de niveis de arrastre de ladeira, nos

atopamos xa cos niveis de derrube e uso correspondentes ao espazo 5 e 4,

con clara cronoloxía altoimperial.
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A cultura material desta estancia 7, a falta dunha valoración mais

detallada en curso de realización, no seu nivel de uso conservado sobre o

pavimento e claramente selado polo nivel de tégulas, non parece ofrecer

dúbidas sobre a súa cronoloxía: deste xeito, mentres que os materiais mais

antigos poderíanse vincular a comezos/mediadidos do século II —fragmentos de

TSH, cerámica de paredes finas areosa-, o final da ocupación nos ven dado

por unha moeda do século IV, por un fragmento de base dunha fonte de

engobe vermello —se ben xa mol esvaido nalgunhas zonas-, por TSHT e sobre

todo por un fragmento de vidro tardorromano decoración gravada a torno

datable a mediados do século IV dC e que sen dübida corresponde a unha

peza de tipo suntuario (LÁMINA XV).

Ourense, 17 de decembro de 2007

Asdo.: Xulio Rodríguez González
	

Manuel Xusto Rodríguez
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Figura 1: Localización da reescavación do Sector V no ámbito do Conxunto-Arqueolóxico-
Natural de Santome.	 13
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Figura 2: Localización da reescavación do Sector V. Delimitado por liña azul
a actuación de 1990 e por liña verde oscura a ampliación de 2007.
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Figura 3: Localización da reescavación do Sector V logo dos traballos do ano 2007 e
número de construción ou espazo.
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Figura 4: Estratigrafía do testigo oeste da zanxa do sector V.
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Figura 5: Planta das estruturas situadas ao sur do espazo 6 (sector central e sur da
zanxa.
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Figura 6: Estratigrafía no testigo oeste dos espazos 6, 9 e 11. A frecha sinala o muro
de contención que actúa como límite sur do espazo 6
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Figura 7: Planta das estruturas situadas ao norte do espazo 6.
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Figura 8: Estratigrafía no testigo oeste dos espazos 7,1, 2 e 6. A frecha superior sinala a
rotura do pavimento —por deslizamento- da construción 7 e a inferior o muro de contención
que actúa como límite sur do espazo 6
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LÁMINA I.- Detalles da vegetación que cubría as estruturas escavadas no conxunto
arqueolóxico natural de Santomé con anterioridade ao comezo dos traballos.
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LÁMINA II.- Vista xeral da vegetación previa ao comezo dos traballos e árbores secas
caídas sobre as estruturas escavadas.
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LÁMINA III.- Detalles de cachotes soltos das fábricas consolidadas antes da intervención
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LÁMINA IV.- Xeotéxtiles danados antes dos traballos de 2007.
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LÁMINA V.- Estado do Sector V antes dos traballos de limpeza e reescavación e
trás os primeiros traballos de retirada de vexetación.
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LÁMINA VI.- Eliminación da vexetación nas zonas escavadas e no seu entorno,
así como a eliminación de folla seca acumulada.
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LÁMINA VII.- Tratamento herbicida nas zonas escavadas.
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LÁMINA VIII.- Corte de vexetación nos accesos ao xacemento.
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LÁMINA IX.- Corte selectivo de vexetación herbácea e arbustiva e tala de árbores
secas.
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LÁMINA X.- Consolidación de cachotes desprendidos das fábricas, reposición de
xeotéxtiles danados e reposición de gravas.
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LÁMINA XI.- Traballos de escavación na zona norte do sector V.
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LÁMINA XII.- Traballos de escavación na zona norte do sector V.
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LÁMINA XII.- Traballos de escavación na zona norte do sector V.
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LÁMINA XIII.- Traballos de escavación na zona centro do sector V.
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LÁMINA XIV.- Estratigrafía do testigo oeste do sector V, nas zonas norte
e centro.
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LÁMINA XV.- Fragmentos altoimperiais de cerámica de paredes finas
areosa e de TSH e de vidro tardorromano con decoración gravada.
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