
INFORME / MEMORIA

Actuación arqueolóxica no contorno da igrexa do
mosteiro de S. Pedro ( Ramirás, Ourense).

2a Fase do proxecto de remodelación do adro.

(Código: CD 102A 2008/101-0)

Manuel García Valdeiras

ANTH RO POS
INTERVENCIÓN5 ARQUEOLÓXICAS



Informe / Memoria:

Actuación arqueolóxica no contorno
da lgrexa do mosteiro de S. Pedro

(Ramirás, Ourense). 2a fase do
proxecto de remodelación do adro.

(Código: CD 102A 2008/101-0)

Manuel García Valdeiras
Arqueólogo



arqueoanthropos@mundo-r.com

indice

O Ficha Técnica 3
1 Identificación da intervención

1.1 Antecedentes e obxectivos
1.2 Identificación do lugar da intervención

4

2 Estudio histórico e bibliográfico
2.1 Referencias históricas
2.2. Descripción da igrexa
2.2 Selección bibliográfica

6

3 Metodoloxia
3.1. Obras e remocións
3.2. Rexistro arqueolóxico
3.3. Medios Materiais
3.4. Tempo de execución
3.5. Equipo técnico

9

4 Resultados do control 12
5 Resultados da sondaxe 13
6 Valoración da actuación 15

Anexo gráfico 16

Control Mosteiro Ramirás II	 2



arqueoanthropos@mundo-r.com

O. Ficha técnica.

• TÍTULO DO PROXECTO: "Actuación arqueolóxica no contorno da lgrexa do

mosteiro de S. Pedro (Ramirás, Ourense). 2 a fase do proxecto de remodelación do

adro.

• ACTIVIDADE: Sondaxe arqueolóxica no lateral Sur da igrexa e control de

demolición e remocións derivadas do Proxecto Básico e de Execución Da

intervención no contorno da igrexa do mosteiro de S. Pedro. 2 a Fase. Concello de

Ramirás (Ourense).

• REALIZACIÓN PROXECTO: Manuel García Valdeiras.

• DURACIÓN: Do 28 de febreiro de 2008 ao 25 de xuño de 2008 ( cinco días de

traballo de campo).

• PROMOTOR DO PROXECTO DE OBRA: Conselleria de Cultura, Comunicación

Social e Turismo. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

• PROMOTOR DO PROXECTO ARQUEOLÓXICO: TUCONSA.

• LOCALIZACIÓN DA ACTUACIÓN: Adro da Igrexa do mosteiro de S. Pedro de

Ramirás (Ourense).

• CÓDIGO DA ACTUACIÓN: CD 102A 2008/101-0.
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1. Identificación da intervención.

Antecedentes e obxectivos.

Este proxecto complementa ao informe coa valoración arqueolóxica previa do

"Proxecto básico e de execución de intervención en el entorno de la iglesia del

monasterio de San Pedro, 2° Fase. Concello de Ramirás ( Ourense)" elaborado

polos arquitectos José Javier Suances Matías e M a José González Suárez. O

	

	 antedito informe foinos solicitado polo promotor da intervención, a Consellería de

Cultura e Deporte.

A 1a fase do proxecto de obra estivo complementada polo proxecto de "Control

arqueolóxico no contorno da lgrexa de S. Pedro de Ramirás ( Ourense)", (código:

CJ102A2006/048-0) e asinado polo mesmo arqueólogo que asma o presente

proxecto. O control arqueolóxico da 1a fase das obras, consistente na demolición e

nova construcción do muro perimetral do adro polo E e o N, deu resultados

arqueolóxicos negativos.

Esta obra consistiu na segunda dunha serie de actuacións para recuperar o

adro orixinal da igrexa de San Pedro, realizando nesta segunda fase unha nova

., pavimentación e urbanización da pequena praza sita ao W da igrexa así como

completar o muro perimetral no linde occidental do antedito adro. A nivel de

protección legal a igrexa do mosteiro de San Pedro de Ramirás é un Ben de

Interés Cultural (B.I.C.) incoado coa categoría de monumento polo Decreto de 16

de abril de 1982 (B.O.E. 22-VI-1982) e aparece recollida no Proxecto de

Ordenación do Medio Rural do Concello de Ramirás, vixente na actualidade, con

protección integral.

Como xa indicamos, con anterioridade a este proxecto elaboramos un informe co

obxeto de valorar o impacto no patrimonio cultural, con especial incidencia ó

patrimonio arqueolóxico, das obras precisas para a execución do proxecto

arquitectónico. No antedito informe propuñamos a necesidade dun control
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arqueolóxico das obras que conlevan demolición e/ou remoción de terras no

contorno da igrexa, así como unha pequena sondaxe arqueolóxica para prever a

aparición de restos arqueolóxicos na 3a fase; por todo elo elaboramos o presente

proxecto, do que agora presentamos o seu informe/memoria, segundo o artigo 38 da

Lei 8/1995, do 30 de outubro do Patrimonio Cultural de Galicia.

A financiación do proxecto arqueolóxico correo a cargo da empresa de

construccións TUCONSA, que está a executar o proxecto de obra, a efectos de

notificación, o enderezo é Parque Tecnolóxic,o de Galicia, r/ A Coruña, n° 5. 32901.

San Cibrao das Viñas- Ourense.

Identificación do lugar da intervención.

O concello de Ramiräs sitúase a 34 Km ó E de Ourense, dentro da Terra de

Celanova, sendo a súa principal vía de comunicación a estrada que comunica

Xinzo de Limia con Vilagarcía de Arousa, e denominada nesta zona como estrada

de Cortegada. As restantes estradas polas que se pode acceder son de carácter

local.

O termo municipal ten unha extensión de 40 km2 e unha pobación de pouco

mäis de 2.000 habitantes, a súa capitalidade encóntrase en Picouto. O concello

	

	
está situado no val do río Talo, a esquerda do río Amoia, val fermoso e fértil entre

a serra da Moura e os montes de Pinzás, que separan as cuncas do río Sorga e o

Tuño. Abundan os regatos de ceda entidade, como o da Abelaira, favorecidos por

un clima que acolle neves nos altos e abundantes precipitacións o resto do ano.

O monumento localizase nunha pequena aldea á que Ile da nome, Mosteiro. A

forma máis normal de acceder é achegamos a Celanova dende Ourense, dende a

capital comarcal torceremos a dereita pola estrada de Cortegada, despois dun

traxecto de 10 km, chegaremos a capital municipal, Picouto, donde deberemos

torcer a esquerda en dirección sur, Mosteiro está a uns 3 km. As súas coordenadas

xeogräficas son 420 10' 05" de latitude N e 4020' 35" de lonxitude W (I.G.N. 225-IV).
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2. Estudio histórico e bibliográfico.

2.1. Referencias históricas.

Á vista da documentación analizada podemos elaborar o seguinte cadro
cronolóxico coa evolución do mosteiro e igrexa de S. Pedro de Ramirás:

S. X fundación do mosteiro, de tipo familiar, pola monxa Onega abadesa do

mosteiro dúplice de Sta. Comba de bande, Onega tivo que recluirse forzosamente

neste novo mosteiro por orde de S. Rosendo abade do mosteiro de Celanova e

verdadeiro amo de toda a contorna. En honra a fundadora tódalas abadesas deste

convento terán o tratamento de Ona, corecendose o nome de todas dende 1180 a

1499.

1017 primeira referencia documental, dando conta da 1a doazón.

1137 convírtese en convento de monxas da orde benedictina, deixando o seu

carácter familiar e dúplice. Por estes anos o mosteiro alcanza gran importancia

extendendo os seus bens polas feligresías do val do río Tufio, o aumento da súa

importancia van parellos os continuos litixios co mosteiro de San Salvador de

Celanova co que competirá polas doazóns dos nobres da comarca. Nesta etapa de

esplendor e cando se c,onstrue a igrexa.

1185 o mosteiro pertenze á igrexa de Ourense, según consta nun documento de

doazón de bens do Papa Lucio III.

- 1499 incorpórase a S. Paio de Antealtares de Santiago de Compostela, en vistas

da reforma levada a cabo por Frai Rodrigo de Valencia prior do mosteiro de S.

Benito de Valladolid, a partir deste momento o mosteiro quedará reducido á

categoría dun priorato administrativo. Esta incorporación será combatida pola

abadesa de San Paio, Dona María de Limia, o que Ile vaierá a súa destitución

canónica como abadesa.

S. XVIII, o convento mantén a súa xurisdición sobre as feligresías de S. Pedro e
Sta Ma de Leirado, Sta. Ma de Pao, Santiago de Rubiás, S. Pedro da Torre, S.

Martiño de Valongo e Sta. Ma de Vilameá.

S. XIX, desmortización de Mendizabal, o mosteiro é abandoado.

- 1949 o convento é reocupado por monxas clarisas de clausura que se separan do

Real Mosteiro de Sta. Clara de Allariz.

1982 o monumento é declarado B.I.C.
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1985 obras de consolidación.

- 1987 ampliase o cimiterio coa construcción dun novo por detrás da ábsida.

1988 realizase unha rede de drenaxe perimetral co fin de eliminar humidades.

- 1990 derrube de parte do muro de peche do adro e clausura do cimiterio vello.

1996 fanse reparacións na cuberta e no rosetón.

2001 control arqueolóxico das obras de rehabilitación do antigo convento, as

remocións non aportan información arqueolóxica o descubrirse só revoltos

contemporáneos e a rocha natural a pouca profundidade, pero localizase unha

lauda medieval reutilizada como xamba.

2004 rematan as obras para adaptar o antigo convento de clarisas en residencia

de anciáns.

2006 control arqueolóxico da 1a fase do Proxecto básico e de execución de

intervención en el entorno de la iglesia del monasterio de San Pedro, con

resultados arqueolóxicos negativos.

2.2. Descripición da igrexa.

A igrexa, é o único elemento arquitectónico que se conserva do conxunto orixinario

do mosteiro, comenzouse en estilo románico e acabouse en gótico (ss. XII-X111).

Ten planta basilical de tres naves e cuberta de madeira que, caso excepcional,

reciben a luz polas laterais, xa que as tres naves comparten cuberta. As tres naves

están divididas por pilares. Os arcos da nave central son lixeiramente apuntados.

Posee tres ábsidas semicirculares, sendo o central máis alto que os laterais. As

bóvedas das ábsidas menores son de canon e de falsa crucería á central (canón

sobre nervos cruzados) sobre o presbiterio. As ábsidas laterais poseen arcos de

medio punto, mentras que os da central son lixeiramente apuntados. No exterior, a

ábside central está dividida en cinco vanos enmarcados por cato columnas

adosadas; as ventás de arquivoltas están profusamente decoradas, as ábsidas

laterais así como as naves laterais, cetro en cada unha, poseen ventás

semellantes.

Conta a igrexa con tres portadas de arquivoltas toscas, apuntadas as

laterais e semirculares a principal. A fachada da igrexa, rodeada dunha cornisa
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corta e horizontal, ten tres portadas con arquivoltas, apuntadas as laterais e

circular a centra e todas elas son columnas acodilladas sobre xambas. A portada

principal, románica, franqueada por dous contrafortes no medio dos cuais se abre

a porta, ten catro arcos superpostos, lisos e abocinados os tres que forman a

arquivolta inferior e sostidos por columnas monolíticas con capiteis, mentras que o

superior, que envolve todo o conxunto, resalta pola súa decoración de taqueado

xaqués. No frontón hai un rosetón lobulado baixo un arco de descarga apuntado.
Tamén na fachada principal, concretamente no seu lado N, situase a torre

campanario. A decoración dos capiteis é a habitual da imaxenería románico/gótica

con motivos zoomorfos, antropomorfos e fitomorfos. Nos sillares da fábrica son

abundantes as cruces de consagración e as marcas de canteiro. No presbiterio

pódese observar os restos dunha lauda sepulcral, e no patio do actual convento de

clarisas de factura contemporánea, vense capiteis románicos dos que se

descofiece a súa procedencia orixinal, probablemente serían do claustro do

mosteiro orixinal.

2.2. Selección bibliográfica.
ANDRADE CERNADAS, J.M., 1995. 0 Tombo de Celanova. Santiago de
Compostela.

BANGO TORVISO, I., 1987. Galicia románica. Vigo.

CASTILLO, A. Del, 1987. Inventario Monumental y Artístico de Galicia.
Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña N° 426, pp. 355-368.

CHAMOSO LAMAS, M., e REGAL, B., 1979. Galicia románica. Madrid.
LEIROS FERNÁNDEZ, E., 1951. Catálogo de los pergaminos monacales de la
Catedral de Orense. Santiago.

SA BRAVO, H., 1983. Monasterios de Galicia. León, pp. 282-288.
SILVA HERMO, M., 2002. "Os mosteiros" en Historia da arte galega 38,
pp.161-176.

SORALUCE BLOND, J.R., 1986. Arquitectura gótica en Galicia. Vigo.
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3. Metodoloxia.

3.1. Obras e remocións.

Según consta na memoria técnica do proxecto básico e de execución e asinada

polos arquitectos Javier Suances Matias e M a José González Suárez as obras

controladas foron:

• Muro perimetral na linde Oeste do adro.
Na linde occidental do adro, o muro perimetral existente que delimita asemade as

sepulturas existentes no adro, xa que como é habitual funcionou como cemiterio

parroquial, demoléronse. Posteriormente, realizouse un novo muro de 40 cm de

espesor.

Este muro de contención é de formigón con un espesor de 25 cm, revestido de

granito tostado, cun espesor de 10 cm. Na parte superior do muro, colocaronse

pezas macizas de altura 53 cm, que se elevan por riba do nivel do terreo do adro,

definindo así a linde orixinal que se perde en parte.

O muro cimentouse sobre zapatas corridas de 155 cm de ancho máximo por 100

cm de profundidade máxima. O muro perimetral ten unha extensión duns 16 m.

Con este muro deuse por rematado o muro que define a linde do adro e que se

comoenzou na fase anterior.

• Demolición do pavimento de formigón 6 Oeste.
A prazirla occidental estaba pavimentada en formigón. Demoleuse con martelo

rompedor e compresor de aire.

• Pavimetación da praza Oeste.
A base fundamentalmente de adoquín de granito reforzado con hilas de enlousado,

tamén granítico, aproveitarase para prantar catro árbores así como a instalación de

iluminarias a ras de chan co que conleva de conduccións eléctricas. O cruceiro
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existente foi desplazado uns poucos metros cara o oeste, asemade foi elimando o

palco de música existente na praza.

• 34 Fase. Pavirnetación do lateral Sur da igrexa.
Nunha 3a fase está previsto a remodelación e pavimentación do contorno da

igrexa no seu lateral Sur.

3.2. Rexistro arqueolóxico.

Controlouse o desmonte do muro existente. Posteriormente controlamos o valeirado

das zanxas de cimentación.

Controlamos as remocións precisas para as obras de pavimentación así como as

derivadas da prantación das árbores e as zanzas de cableado eléctrico para as

¡luminarias. Asemade controlamos a desmontaxe e remontaxe do cruceiro'.

REALIZOUSE UNHA SONDAXE de 2'5 m x 2'5 m no lateral S, donde se preven
as principais remocións durante a 3a fase do proxecto de obra para prever a aparición

de restos arqueolóxicos. Unha vez finalizada a actuación, e tras consulta cos

servicios técnicos de arqueoloxía, a sondaxe foi restituida volumétricamente.

O CONTROL ARQUEOLÓXICO consistiu, fundamentalmente, no seguimento da

demolición e da escavación, seguimento que buscaba que as obras se realizasen

dunha forma non lesiva en previsión da hipotética localización de restos

arqueolóxicos.

Estaba previsto que se no lugar fosen descubertos restos arquitectónicos e/ou

estratigrafia arqueolóxica, será inmediatamente paralizada a obra e comunicado o

achado ós Servicios de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, para
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que esta resolvese sobre a conveniencia ou non de pasar a cautelas de grao superior

(sondaxes/escavacións arqueolóxicas) ou, pola contra, á necesidade de

conservación ou non deses hipotéticos restos.

O rexistro e incidencias levouse nun diario de actuación, tarefa que correu a

cargo do Arqueólogo-Director. As unidades estratigráficas resultantes da

escavación da sondaxe foron debidamente rexistradas. A planimetría e a
estratigrafía resultante, foro debuxadas a escala 1:20.

3.3. Medios materiais
Empregaronse os propios do control e de sondeo arqueolóxico (medios

topográficos, de rexistro, fotográficos, deserlo, etc.).

3.4. Tempo de execución.

O inicio da actuación comunicouse con data de 28 de febreiro de 2008, o final con

data de 25 de xurlo de 2008. Dada a metodoloxía das obras a controlar, que se

foron executando de forma intermitente según as necesidades do proxecto,

empregamos 5 xomadas de traballo das 8 solicitadas no proxecto, catro para o

control e unha para a sondaxe.

3.5. Equipo técnico.
Dadas as características dos traballos, estes foron realizados polo arqueólogo-

director que asma o presente proxecto técnico, auxiliado na sondaxe por dous peóns

proporcionados por TUCONSA.

1 A tardanza en da-lo final da actuación foi a de esperar á rexistrar a remontaxe do cmceiro, xa que esta
non se podía levar a cabo ata que a praza non estivese pavimentada e o muro terminado.
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4. Resultados do control.

Os resultados do control foron completamente negativos. Non apareceron

materials arqueolóxicos de interese, nin se rexistraron estratigrafías. So se

rexistrou un único nivel de terra vexetal misturada con escombro e lixo

contemporáneo cando non nos aparecía o xabre directamente.

En conclusíon, a zanxa de cimentación do muro, o picado do formigón da praza

e a desmontaxe e remontaxe do cruceiro realizanronse sen incidencias.

Polo que respecta ao cruceiro recollemos algo de información sobre o

monumento. A cruz e o fuste son dos anos 50 do pasado século, froito dunha

remodelación despois de que fora tirado por un camión. Como proba destas

referencias orais dos vecitios atopamos escombro de cemento e ladrillo por

debaixo da base da peza.
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5. Resultados da sondaxe.

A realización da sondaxe, de 2'5 x 2'5, puxo o descuberto unha sepultura

antropomorfa escavada na rocha, a tipoloxía desta sepultura datadas

normalmente entre os ss. IX e XI nos leva ao momento fundacional do mosteiro

documentado no s. X, tal e como faciamos referencia no apartado 2 da

presente memoria. Por desgraza só conservamos a pegada da sepultura sen
estratigrafías orixinais nen materials asociados.

A sepultura localizase a 30 cm da fachada lateral S da igrexa, e a un

profundidade de 1 m dende a cota actual de piso. Todo o sector estaba cuberto

polo recheo de nivelación do enlousado de pedra que percorre este sector de

2'5 m de ancho, polo S levántase o muro de 2 m que serve de aterrazamento e

separación o actual xardín do asilo, de feito na nosa sondaxe deixamos o

descuberto a zapata de formigón deste muro así como un tubo de saneamento
que alteraron por completo a metade S da sondaxe.

Dentro da igrexa localizamos unha lauda da que non tiñamos coñecemento,

apoida contra un lateral, e decorada cunha figura antropomorfa, da que Ile falta

a parte inferior e na que destacan as mans e o rostro de claro estilo

prerrománico. A limpeza da peza fainos sospeitar que proceda das últimas

remodelaciáns no contorno do monumento, polo que ternos que pola en

relación directa coa necrópole alto-medieval que rodea a igrexa.

Rexistro estratigráfico:

UEO: Lousas de pedra granítica de 6 cm de espesura e 40 cm de anchura.

Ocupa toda a sondaxe.

UE1: Capa de formigón para o asento das lousas, 10 cm de espesura. Ocupa

toda a sondaxe.

UE2: Recheo de cachotiños con 8 cm de potencia polo N donde cubre a UE4 e

con 70 cm de potencia na metade S donde chega ata o Natur 1. No seu lateral

S contacta coa UC3.

UC3: Zapata de formigón que serve de sustento muro que conten as terras do

xardín do asilo, ocupa os últimos 40 cm do lateral S da sondaxe.
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UE4: Recheo de 45 cm de potencia ocupando os últimos 85 cm na metade N

da sondaxe e apoiandose na UC7, polo N chega ata o Natur 1, e polo S cubre

a UE8. Está composto de pequenas pedras e terra.

-UE5: Zanxa de asento para a UC-6 escavada no xabre (Natur 1).

UC6: Canalización de uralita que atravesa a cata de E a W, ten un ancho de

20 cm.

UC7: Cimentación a base de sillares graníticos do lateral S da igrexa, apoia

directamente no Natur 1. Forma o lateral N da sondaxe.

UE8: recheo de terra que cubre a —UE9, 50 cm de ancho por 30 cm de

potencia.

-UE9: Fosa con forma antropomorfa escavada no xabre (Natur 1), os últimos

40 cm cara o W (cabeza da sepultura) quedan fora dos lindes da sondaxe. Está

orientada de E aWe ten 205 cm de lonxitude, estreitandose cara os pes (20

cm) e alcanzando o seu ancho máximo na parte central (55 cm).

Natur 1: Xabre.
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6. Valoración da actuación.

Os resultados completamente negativos do control permitennos afirmar que as

remocións derivadas do "Proxecto básico e de execución de intervención en el

entorno de la iglesia del monasterio de San Pedro, 2 a Fase. Concello de Ramirás (

Ourense)" leváronse a cabo sen negún perxuicio para o monumento.

A aparición dunha sepultura antropomorfa, na sondaxe do lateral sur, xunto coa

lauda rexistrada no interior da igrexa, fainos supor que esta zona do mosteiro pode

albergar máis restos da necrópole medieval aínda que moi alterados polas últimas

obras (especialmente o muro de contención e o enlousado que percorre o lateral S

da igrexa). Sería convinte cautelar a seguinte fase do proxecto de obra cunha

escavación arqueolóxica previa. A potencia dos recheos de terra vexetal do xardín

do asilo (2 m ata a cota de xabre) aconsellan a retirada mecánica, controlada,

desta primeira capa antes do inicio das escavacións.

Xa que non se rexistraron materiais arqueolóxicos solicitamos que se nos

exima da necesidade de presentar acta de entrega de materiais, asemade

solicitamos que co presente Informe /Memoria se dea por rematado o expediente

desta actuación arqueolóxica.

Ourense, 3 de xullo de 2008

Asdo: Manuel García Valdeiras
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Anexo gráfico
Reportaxe fotográfica.

Rexistro planimétrico e estratigráfico da sondaxe.
Mapas e planos
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PROXECTO: "Actuación arqueoláxica no contorno da igrexa de Ram irás.( Ourense)» 2a Fase". Rexistro sondaxe, escala 1:20.
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Fig. 1: Localización de Ramirás en Galicia.
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(ID PLANTA GENERAL. INTERVENCION COMPLETA.
E 11150

LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO MODELO RELATION 634 X WHITE
DE DELTA LIGHT, DE ALUMNO ANODIZADO EN CAJA INOX 316L,
CON LED BLANCO, DIMENSIONES 362x66 mm

LUMINARIA EMPOTRADA EN SUELO MODELO BASIC LSI 2PL ORIENTABLE
DE DELTA LIGHT, EN ACERO INOX 316 L, CON 2 LEDS BLANCOS, DE
DIMENSIONES 147147 mm
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PAVIMENTOS Y ACABADOS

PAVIMENTO DE ADOQUIN TOSCO DE GEtANITO TOSTADO, DE 40x40x60
mm, SOBRE CAPA DE MORTERO SEMISECO DE 8 cm, COLOCACIÓN
SEGUN PLANOS.
PAVIMENTO DE LOSAS GRANTTO TOSTADO TIPO 1RASALVA

cm, ACABADO ABUJAFtDADO, ANCHOS Y LARGOS LIBRES,
DESPIECE SEGUN PLANO.
LOSAS GRANITO TOSTADO TIPO TFtASALVA 8 cm, CON REBAJE
LATERAL DE 3x0,6 cm, ACABADO ABUJARDADO, DESPIECE SEGUN
PLANOS.

PAVIMENTO TERRIZO PEATONAL EXISTENTE, NIVELADO.
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