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2.- Memoria descritiva
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2.1.- PROMOCIÓN:

A presente intervención arqueolóxica (control arqueolóxico) deriva dos traballos de
Reparacións para a posta en funcionamento da Reitoral de Santo André de Camprredondo como
Museo do Viño de Galicia, sita no lugar de Santo André, parroquia de Santo André de
Camporredondo (Ribadavia, Ourense).

Ditas obras están promovidas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia), sendo adxudicataria das
mesmas a entidade AUGASMESTAS INVERSIÓNS DO RURAL, S.L. de A Baña (A Coruña).
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2.2.- SITUACIÓN:

2.2.1.- Urbanística:

Os traballos definidos como Reparacións para a posta en funcionamento da Reitoral de
Santo André de Camporredondo como Museo do Viño de Galicia, atinxen a dito edificio (e entorno
máis inmediato) emprazado (Pl. 1) no lugar de Santo André de Camporredondo, no concello de
Ribadavia (Ourense).

2.2.2.- Proxección U.T.M.:

X:

573.643

Y:

4.686.092

2.2.3.- Altitude:

A área de intervención sitúase a unha cota absoluta aproximada de 190 m. snm.

2.2.4.- Substrato xeolóxico:

A área xeolóxica (I.G.M.E., 1982) onde se integra o conxunto monumental está conformada
por substrato de granodioritas de biotita de gran medio a groso.
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2.3.- A CASA REITORAL DE SANTO ANDRÉ DE CAMPORREDONDO:

2.3.1.- Reseña histórica:

Tal e como sinala Manuel Seoane Feijoo (2014: Cap. 2), a casa-reitoral de Santo André de
Camporredondo, xuntamente coa igrexa parroquial da que dependía, conforma un conxunto
monumental de singular relevancia e particular significado na comarca de O Ribeiro.
As formas barrocas, que logran unha magnificencia destacábel na igrexa, conxugan
harmonicamente coas trazas clasicistas da Reitoral, construción exemplar desta arquitectura, escasa
no Ribeiro e pouco común no territorio rural ourensán. Xunto coa igrexa de Santa María de
Castrelo de Miño e a parroquial de Beade (Ribeiro de Avia), Santo André é unha das pezas da
arquitectura barroca do s. XVIII máis salientábeis da comarca, no que atinxe á traza compostelá do
seu estilo.

A Reitoral, que se impón volumetricamente, dende o outeiro no que se ergue, á paisaxe do
val no que se ubica, destaca na súa fachada meridional pola estrutura porticada de sete ocos que
sosteñen, sobre grandes piastras cuadrangulares, unha balconada que voa sobre a igrexa e o
pequeno casarío que a circunda. Esta edificación, que foi priorado do mosteiro bieito de San
Martiño Pinario (Compostela), conxuga a elegancia ortogonal das súas liñas de fachada, propia das
formas neoclásicas, coa exuberancia interior dunha arquitectura concibida e organizada para
elaborar os caldos que transitarían logo cara Compostela. Cinco grandes lagares, na súa planta
baixa e unha adega-cova configurada como soto escavado na rocha, pero reforzado con grosos
faixóns de sillaría e con partes abovedadas en pedra, definen un espazo subsidiario dunha
actividade vinícola intensa, separado na distribución interna da edificación da planta principal ou
residencia do abade, que se dispón no andar superior da casa, baixo a cuberta a catro augas que a
coroa.
A singularidade desta construción reside no seu valor etno-histórico, como inmóbel dotado
de espazos propios das “culturas do traballo”, e no seu interese monumental como forma
arquitectónica expresiva do tránsito do barroco ao clasicismo.
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2.3.2.- As intervencións arqueolóxicas precedentes:

En relación coas intervencións arqueolóxicas executadas no propio edificio obxecto da
presente, cónstannos o documento denominado “Informe-Memoria da intervención arqueolóxica.
Recuperación da rectoral de Santo André de Camporredondo. Camporredondo, Ribadavia
(Ourense)” (Sinde Vázquez, 2006):

2.3.2.1.- Sinde Vázquez (2006):

Entre as datas 8 de maio e 28 de xuño de 2006 foi realizada, baixo a dirección do
arqueólogo Alexandre Sinde Vázquez, a intervención (código: CJ102A 2006/248-0) consistente na
supervisión (control arqueolóxico) dos traballos vencellados á recuperación da Casa-Reitoral de
Santo André de Camporredondo.

Ditos traballos, promovidos pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo (Xunta de Galicia) e adxudicados á entidade NEOR,S.A.,
enmarcados nun novo proxecto arquitectónico (Seoane, Blanco e máis López, 2004) partiron do
estado deixado nunha actuación arquitectónica precedente (1988) a cargo de Manuel Vecoña e
Javier Suances.

As áreas supervisadas (Láms. 1-6), segundo consta no Informe-Memoria arqueolóxica
(Sinde Vázquez, 2006: Cap. 2.4.2) tiñan relación coa escavación “interior para a instalación dun
ascensor e apertura do van de acceso á adega (zona A), excavación interior para a apertura de
van para a ubicación de escaleiras de acceso á adega pasando pola zona A (zona B), excavación
exterior para a instalación da caldeira de calefacción (zona C) e construción dun novo volume de
acceso (zona D).”.

No que resposta ao desenvolvemento e resultados dos traballos, constan no mesmo
documento (Ibid., 2006: Cap. 2.6.1) as seguintes particularidades:
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“Zona A

Estancia na que se establecen a ubicación do foxo do ascensor, escaleiras e apertura do
van de acceso á bodega. As medidas do foxo do ascensor son de 2,56 x 2,56 m. e as do oco das
escaleiras de 2,54x2,56 m., polo que a remoción de terras ocupa un espacio corrido de 5,10 m. de
longo e 2,56 m. de ancho (o ancho da estancia).

O inicio dos traballos descrubren pegado á parede E un estrato de terra de cor negra con
presencia de cerámica moderna, tella e vidro, e con unha potencia variable entre os 2/10 cm.
Ocuparía o ancho da estancia extendéndose ata os 0,5 m. de separación coa parede. Debaixo de
este aparece outro estrato de recheo de terra marrón claro e anacos de esquisto, producto da
propia descomposición da rocha. Este estrato cubría na parede E, a 1 m. de profundidade, dous
pasos da banqueta de cimentación da propia parede. A -1,5 m. xa aparece a rocha. En canto ao
resto da zona aberta a rocha xa aflora superficialmente, donde se asentan as paredes.

Unha vez rematados os traballos de remoción de terras, o oco das escaleiras alcanzou unha
profundidade final de 3,03 m., e o foxo do ascensor de 4,63 m., prácticamente, como xa se dixo,
ocos escavados na rocha. Así mesmo acometeuse a apertura do vano que comunica coa adega
(parede E).

Nesta zona a cota 0 relativa estableceuse na soleira da porta situada na parede S (a única
existente).

Zona B

Estancia na que se ubica o inicio das escaleiras de acceso á adega. Presenta unha capa de
formigón, na que tamén se evidencian ladrillos, e que se asenta á súa vez nun estrato de recheo de
terra de cor marrón oscuro asociado ao momento de construcción do anterior. Debaixo xa se
descubre a rocha a unha profundidade de -50/-53 cm. Remátase o rebaixe entre os -2,05 e -2,16 m.
Así mesmo, acométese a apertura do vano N para acceder á estancia contigua (Zona A) e de esta,
á súa vez, á adega.
Nesta zona a cota 0 relativa estableceuse na soleira da derradeira porta da parede S que da
ao porticado.
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Zona C

Nesta zona exterior ubícase a caldeira da calefacción. Trátase de unha terraza exterior
delimitada polos muros de contención do terreo, que inicialmente presentaba vexetacións, árbores
e un enlousado de granito, polo que houbo que retirar estes elementos. Realizouse a excavación
dun oco cuias dimensións máximas (xa que ten forma de L) son de 6,26 x 4,55 m., alcanzándose
unha profundidade de -2,50 m.

A excavación descubre un único estrato de recheo composto de terra marrón clara. Este
estrato cubría, nos muros S e E que delimitan a zona de excavación, dúas banquetas de
cimentación dos mesmos, estando unha banqueta apoiada na outra. O oco escavado limita polo N
coa adega, descubríndose neste perfil un muro que probablemente sexa de contención da parede
exterior da mesma. Por outro lado, en planta, en unha das lousas do empedrado que limitan co oco
escavado, na mesma liña que o posible muro de contención, localízase un oco de 19 x 34 cm. que
comunica coa adega.

Nesta zona a cota 0 relativa estableceuse no enlousado existente e que se manterá
conservado.

Zona D

Correspóndese coa zona de acceso exterior ao porticado da rectoral. Aquí o que se realiza
é precisamente unha apertura do acceso, para o que se derruba un muro de contención existente
entre a rectoral (adosado) e as casas en ruinas que se sitúan ao W da mesma. Trátase dun muro de
6,30 m. de lonxitude e entre 2,50 e 3,25 m. de alto. Así mesmo o muro sirve de apoio para unha
canle de pedra que, pegada á rectoral, discurre pola fachada N e W e morre alí.

Unha vez retirado o muro, e deixando unha marxe de seguridade no apoio da canle,
descúbrese un só estrato de recheo que apoia directamente na rocha. A escavación conleva a
apertura de 3 m. por detrás do muro retirado, e así se fai, derrubándose fortuitamente o apoio qe
quedaba para a canle, caendo dúas pezas da mesma. Así mesmo apréciase no perfil N unha zanxa
de cimentación excavada na rocha asociada ao momento de construcción da rectoral. Esta zanxa
discurre en paralelo á parede W da rectoral cun ancho respecto a esta de 0,80 m. e gardando toda
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a altura do perfil, neste caso, 3,25 m. A zanxa está rechea dunha terra de cor marrón oscuro con
gran cantidade de pedras, e na cal se apoia a canle.

Nesta zona a cota 0 relativa estableceuse na soleira da porta de acceso ao Porticado”

A descritiva estratigráfica (Ibid., 2006: Cap. 2.7) inclúe as seguintes precisións:

“Zona A
U.E.1:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 2/10 cm.
-Cotas iniciais: 0 cm.
-Cotas finais: -2/-10 cm.
-Descritiva: Terrra de cor negra, de grao fino, con presencia de pedras de pequeno tamaño.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna / Contemporánea.
U.E.2:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 137/139 cm.
-Cotas iniciais: -2/-10 cm.
-Cotas finais: -141/-147 cm.
-Descritiva: Estrato de recheo de terra de cor marrón clara e anacos de esquisto de pequeno tamaño.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: ---.

Zona B
U.E.1:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 37/43 cm.
-Cotas iniciais: 0 cm.
-Cotas finais: --37/-43 cm.
-Descritiva: Estrato composto por dúas fiadas de ladrillo e formigón.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (actual).
U.E.2:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 3/10 cm.
-Cotas iniciais: -37/-47 cm.
-Cotas finais: -40/-53 cm.
-Descritiva: Terra de cor marrón escuro, de grao fino, asociada ao momento de botado do formigón.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporanea (actual).
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Zona C
U.E.1:
-Unidade: Enlousado
-Potencia: 17/20 cm.
-Cotas iniciais: 0 cm.
-Cotas finais: --17/-20 cm.
-Descritiva: Enlousado de granito en uso.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: ---.
U.E.2:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 250/255 cm.
-Cotas iniciais: 0 cm.
-Cotas finais: -250/-255 cm.
-Descritiva: Estrato de recheo composto de terra marrón clara, de grao fino, con gran abundancia
de pedras de diversos tamaños.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: ---.

Zona D
U.E.1:
-Unidade: Enlousado
-Potencia: 10/20 cm.
-Cotas iniciais: 250/281 cm.
-Cotas finais: 240/261 cm.
-Descritiva: Estrato de terra vexetal.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: ---.
U.E.2:
-Unidade: Estrato
-Potencia: 130/170 cm.
-Cotas iniciais: 240/261 cm.
-Cotas finais: 110/91 cm.
-Descritiva: Recheo de terra marrón clara, granulosa, e con pedras.
-Materiais de interese arqueolóxico: ---.
-Adscrición cronolóxico/cultural: ---.”
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Finalmente, no apartado de conclusións e proposta de actuación subseguinte, constan as
seguintes consideracións:

“1.- Considérase o tipo de intervención arqueolóxica desenvolvida (control arqueolóxico)
como suficiente cuantitativa e cualitativamente para a avaliación das relacións entre o obxecto das
obras que a motivan (con referencia ás cotas proxectadas na intervención de instalación e as
acadadas por este motivo, evidentemente, na intervención arqueolóxica) e a súa incidencia sobre
calquera elemento integrante do patrimonio arqueolóxico.

2.- Na presente intervención non foi detectada a presencia de indicios e/ou estructuras de
interese arqueolóxico. Non obstante tense que mencionar a canle de pedra, da que caeron dúas
pezas, e sobre a que terán que decidir os técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio si convén ou
non restituir.

3.- Asemade, rexistrouse a presencia, en posición secundaria, de algún material cerámico
de adscrición cultural contemporánea, co que o interese patrimonial neste caso queda descartado.

Así pois pódese afirmar que non existen evidencias obxectivas e razoábeis de que as obra
de <<Recuperación da Rectoral de Santo André de Camporredondo>> sita en Camporredondo,
no Concello de Ribadavia (Ourense), afecten a algún elemento integrante do patrimonio
arqueolóxico, polo que ao noso xuízo pode proporse a liberación das cautelas arqueolóxicas
oportunas.

Santiago, 17 de xullo de 2006
Asdo.: Alexandre Sinde Vázquez
ARQUEÓLOGO DIRECTOR”
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2.4.- ESTADO PREVIO:
(Pl. 3; Fots. 1-4, 15).

2.4.1.- Descrición:

Ao longo do ano 2006 levouse a cabo a obra de rehabilitación da Reitoral de Santo André
de Camporredondo, para Museo do Viño de Galicia, completándose a restauración do edificio no
2007, realizándose con posterioridade un proxecto de musealización para definir os espazos
expositivos, pero o edificio nunca se abriu ao público, nin se puxo en funcionamento, seguindo a
día de hoxe sen equipar e sen ser utilizado con regularidade.

En realidade, o conxunto consta (Seoane Feijoo, 2014: Cap. 3) de dúas partes ben
diferenciadas que se complementan, por un lado a compacta casa que se desenvolve en varios
niveis, e por outra a adega cova soterrada. Os espazos exteriores e complementarios, patio de
acceso co forno, e o patio superior lousado, completan un singular conxunto pensado de raíz para a
produción e almacenamento do viño.

Dous elementos que case con dúas arquitecturas diferentes, e cunhas conexións físicas moi
exiguas, teñen sen embargo unha complementariedade e unha dependencia cada unha da outra que
sería difícil de explicar polas conexións internas, pero que resulta imprescindíbel polas esixencias
funcionais máis estritas.

As adegas son uns espazos directamente escavados no terreo a xeito de covas de altura
xenerosa, que por zonas cortan con arcos faixóns, ou mesmo en partes abovedadas de excelente
cantería. Trátase de dúas galerías de eixos sensibelmente paralelos, que se desenvolven nas zonas
norte e leste baixo da casa. A máis curta, ten unha lonxitude de máis de 20 metros, cun ancho
aproximado de 5 metros. A máis longa duns 35 metros de lonxitude, vaise organizando en
sucesivos espazos, que descende a medida que se avanza cara o sur, e aínda na cámara de fondo,
completamente abovedada, ábrese un oco que se prolonga para recibir luz e facilitar a ventilación
cara ao meridiano. Algunhas zonas desta galería teñen bóvedas de medio punto, mentres que outras
contan con cubrición en mitra.
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O acceso xeral ás adegas faise dende o camiño na zona norte da casa, onde tamén se atopa o
portalón que dá paso ao patio da casa, pero completamente independentes.

A casa en si mesma é un compacto volume de xeometría moi inmediata, un rectángulo de
26,5 x 19,5 metros, en planta, cuberto a catro augas, e cunha organización interior igualmente
contundente. A potencia desta xeometría sobre do territorio circundante do val faise patente sobre
de todo dende o sur, cunha monumentalidade que se acentúa coas arcadas da planta inferior. As
plantas, con funcións perfectamente diferenciadas, entre o que foi a vivenda propiamente dita,
ocupando a parte superior, e a zona de elaboración e almacenamento do viño ocupando a parte
inferior, teñen connotacións e configuracións ben diferentes.

A planta do que foi vivenda, ten unha xeometría especialmente esencial, cunha dobre
simetría marcada polos dous amplos corredores centrais que fenden ortogonalmente o espazo,
deixando catro salas de xenerosas dimensións en cadansúa esquina, unha delas ocupada pola
lareira. A dobre simetría mantense incluso nos ocos e aspecto exterior, agás, no que atinxe ao eixo
norte sur, que conta no extremo norte cunha saída e no sur cun balcón pendurado sobre do val.

A planta inferior, ten unha organización máis pensada para o traballo, pero tamén cunha
xeometría marcada. Aquí tres muros lonxitudinais de leste a oeste, conforman catro cruxías, unha
delas ocupada polo porticado do sur, e as dúas da zona norte, xa exclusivamente de adega de
elaboración do viño, con cinco grandes lagares perfectamente iguais, e as zonas comúns de acceso
e servizos.

Unha arquitectura concibida especificamente dende os propios alicerces para a elaboración
e almacenamento do viño, a grande escala, pero sen perder en ningún caso a confortabilidade, a
relación coa natureza e a paisaxe circundante, o concepto de lecer e amabilidade arquitectónica, que
convive coa monumentalidade propia dun edificio representativo.

Logo da reforma antes mencionada, mantense a estrutura e composición orixinal,
incorporándose unha entreplanta, entre a zona de lagares e a planta nobre, e mantendo un espazo
baixocuberta que xa se configurara nunha anterior intervención, que tamén trouxo a reposición da
escaleira no corredor leste-oeste e a colocación dun ascensor no mesmo, que comunica as
diferentes plantas, e que accede á adega soterrada.
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Na esquina suroeste colocouse un pequeno engadido que podía facer a función de control de
acceso pola planta inferior, e servir como cuarto de instalacións. Para facilitar a accesibilidade tense
instalado un elevador de cadeiras que accede directamente á adega soterrada. Renováronse as
instalacións de electricidade, iluminación, e fontanería, e dotouse ao edificio de climatización, con
bomba de calor que se instalou semisoterrada na esquina sueste do patio superior.

Pese a que o edificio tiña quedado en boas condicións para ser utilizado, todos estes anos
pechado e sen un mantemento continuado provocaron deterioros puntuais que precisan de ser
reparados para a posta en funcionamento e a apertura ao público. Tamén coa idea de facilitar a
accesibilidade procúrase, e así foi proposta, a instalación dunha nova rampla de acceso á entrada
principal.
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2.5.- OBXECTO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA:
(Pl. 2)

A intervención realizada tiña o obxecto non só de avaliar o impacto arqueolóxico que
puideran ocasionar os labores de desterre comenentes e precisos na adecuación do conxunto
arquitectónico ás condicións concretas sinaladas para o desenvolvemento dos traballos expostos no
“Proxecto de reparacións para a posta en funcionamento da reitoral de Santo André de
Camporredondo como Museo do Viño de Galicia” (Seoane Feijoo, 2014), senón tamén de
establecer as directrices mediante as cales as actuacións puntuais fosen susceptíbeis de
proporcionar un incremento da documentación histórica e arqueolóxica que atinxe ao ben cultural
suxeito de protección.

2.5.1.- Resumo da proposta de intervención:

De xeito xeral, a proposta de intervención explicitada no citado Proxecto (Seoane Feijoo,
2014: Cap. 4; Pls. 1-7) tiña relación directa co estado dun edificio que, malia ver rematadas as
obras, levaba pechado dende o ano 2007, o que derivou en patentes deficiencias que precisaban de
reforma a fin de permitir a súa utilización para as actividades expositivas e museísticas que se
pretenden.

Estas actuacións concretábanse nas seguintes actividades e zonas:
1.- Limpezas e actuacións previas.
2.- Movementos de terras e saneado da zona sobre as adegas.
3.- Adecuación do camiño de ingreso en patio.
4.- Implantación de rampla de acceso.
5.- Ampliación de oco interior e outras canterías.
6.- Impermeabilización do anexo (parte inferior)
7.- Impermeabilización da zona de máquinas de aire acondicionado.
8.- Comprobación, reparación e adecuación de instalacións.
9.- Reparacións puntuais de cubertas.
10.- Reparación de carpinterías.
11.- Reparacións de tarimas de madeira.
12.- Aloxamento de recepción.
13.- Dotación de mobiliario, pintado e outros.
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2.5.2.- Actividades vencelladas a remoción de terras:

As obras que comprendían ou puideran comprender remoción de terras, tal e como se
desprende do expresado no Proxecto de Reparacións (Ibid., 2014: Caps.4.3-4.5; Pls. 1-7) estaban
vencelladas aos movementos de terra e saneado sobre as adegas, á adecuación do camiño de
ingreso no patio, á execución de rampla de acceso e, mesmo, a calquera intervención puntual
consistente na implantación soterrada de elementos de drenaxe.

2.5.2.1.- Movementos de terra e saneado sobre adegas:
(Pl. 2)

(Seoane Feijoo, 2014: Cap. 4.3; Pl. 1).
Coa intención de mellorar as condicións de humidade da adega soterrada, que tiña
filtracións de auga considerábeis, propúñase o saneamento dos terreos sen lousado que se atopaban
enriba deses espazos, e que se presumía eran os que provocaban as filtracións máis importantes.
Para iso, procederíase á retirada de terra, para realizar un sanemanto coa seguinte secuencia:
1.- Lámina xeotéxtil sobre terreo natural alisado e apisoado.
2.- Lámina hidrofugante, con lapelados de 30 cm.
3.- Lámina drenante.
4.- Cama de grava de río (15 cm.)
5.- Capa superior con terra vexetal (sobre lámina xeotéxtil).

2.5.2.2.- Adecuación do camiño de ingreso no patio:
(Pl. 2)

(Ibid., 2014: Cap. 4.4; Pl. 1).
Ao inicio da intervención existía un camiño dende a cancela do patio de entrada ata as
escaleiras que salvan o desnivel entre patios, executado no seu día con lastro de granito (taco de
6x6 cm.) sobre soleira de formigón.
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Dado que as pendentes nalgúns tramos eran excesivas, propúñase modificar puntualmente
tanto estas como o propio trazado. Para iso, procederíase ao levantado do lastro (con
reaproveitamento das pezas) e demolición da soleira onde resultase preciso.
Posteriormente, tanto nas zonas levantadas como nas de nova execución, procederíase a
implantar unha nova soleira de formigón en masa, preparada para recibir o lastro de granito
semellante ao preexistente, rexuntado con cemento branco.

2.5.2.3.- Execución de rampla de acceso:
(Pl. 2)

(Ibid., 2014: Cap. 4.5; Pls. 1, 5, 6).
O acceso á planta nobre contaba ao inicio da intervención cunha porta que precisaba de
salvar algúns chanzos e que non resultaba posíbel para persoas de mobilidade reducida, o que
conlevou a procura dunha solución concretada nunha rampla en dous tramos, que atravesase o
muro de contención preexistente en trazado perpendicular á propia fachada e partindo, logo do
descansiño que atravesaría o muro, un segundo tramo algo soterrado para ir elevándose sobre o
lousado do patio e chegar á cota do edificio (incluso, coa pretensión de evitar varandas de
protección na plataforma superior, o último tramo resolveríase mediante a descomposición en
sucesivas plataformas que suavizasen a transición cara o interior).
Para a súa implantación procederíase á escavación que permitise axeitar o terreo ás cotas
previstas, executándose unha lousa voada de formigón armado, apoiada sobre o terreo e ancorada
ao muro de pedra preexistente, na zona do patio inferior, e unha soleira de formigón que se
enlazaría coa lousa antes mencionada nas restantes zonas que apoiaban sobre o terreo. Na parte
inferior da lousa, unha chapa de aceiro actuaría a xeito de encofrado perdido e constituiría a
superficie visíbel da mesma.
O pavimento, tanto da rampla como das plataformas de acceso, realizaríase con lousado de
pedra granítica do país, en pezas de 3 cm. de grosor, 12 cm. de ancho e longo variábel, a xeito de
tarima, tomadas con morteiro de cemento e area.
O conxunto completaríase coas correspondentes reixiñas de recollida de augas de pluviais,
con saída cara o patio inferior, e un banco de pedra maciza, en bloque, a maneira de protección do
chanzo do tramo final máis alto.
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Dita avaliación, en correspondencia co proxectado inicialmente (López-Felpeto, 2015) foi
realizada mediante a posta en práctica dun control arqueolóxico das actividades, xa especificadas,
que levasen aparellados movementos de terra para a súa implantación ou execución.
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2.6.- METODOLOXÍA:

Tendo en conta o exposto, a metodoloxía tivo de se adaptar aos labores que se querían
acometer en relación co estado actual das estruturas obxecto de reparacións e do entorno inmediato
do edificio (área lindante norte).
A tal efecto, no seguimento directo dos traballos (a pé de obra) esa metodoloxía1 entendeuse
orientada a considerar os seguintes aspectos:

2.6.1.- Aspectos xerais:

1.-

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

(indicios de antigas estruturas de ocupación ou acondicionamento da parcela) imposíbeis de prever
polas características superficiais previas, coa fin de:

1.1.-

Delimitar a conformación que presentasen 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.

1

No que atinxe ás cuestións estratigráficas, particularmente nas descritivas, relacións e contextualización, séguense as
propostas iniciais de E. C. Harris (1991) e matizadas, entre outros seguidores, por Carandini (1997). No que atinxe exclusivamente
ás unidades deposicionais séguense os criterios expostos por E. A. Fitzpatrick (1987) asimilando as categorías edáficas ás
sedimentares.
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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.-

3.-

Establecer relacións crono-estratigráficas.

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.

2.6.2.- Aspectos específicos:

Todos os aspectos que de xeito xeral se levan exposto no apartado metodolóxico,
concretáronse polo miúdo no proceso de control arqueolóxico desenvolvendo o mesmo segundo as
seguintes pautas:

1.-

As obras executáronse 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 fosen realizados coa calidade oportuna.

2.-

Malia se contemplar a posibilidade de elaborar informes parciais no transcurso da

intervención que contivesen unha descritiva exhaustiva daqueles elementos localizados que,
tendo unha adscrición crono-cultural e unha importancia arqueolóxica indeterminadas ou
subxectivas, puidesen ser considerados dalgún interese, co gallo de consensuar as propostas
de protección aplicábeis cos técnicos da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta
de Galicia, o propio devir da intervención conlevou a improcedencia dos mesmos.
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2.6.3.- Plan de intervención:

2.6.3.1.- Control arqueolóxico:
(Pl. 2)

Partindo do anterior plantexamento, proxectábase, a xeito de referencia e cos condicionantes
que o devir das obras puidese impoñer de seu (e que o propio arqueólogo director da intervención
tería de valorar) respectar o orde do traballo proposto pola promoción (ou empresa adxudicataria),
sempre e cando os labores de escavación fosen realizados dun xeito racional, permitindo desta
maneira unha observación clara (directa, a pé de obra) de calquera elemento que formase parte do
subsolo e posibilitando así a súa delimitación, documentación e valoración.

De xeito previo, procederíase ao establecemento do Plano 0 xeral, de maneira que
constituíse unha única referencia para a/as área/s de escavación previstas en razón de integrar os
datos na súa totalidade.

Sería deseñado asemade, de proceder, un cuadriculado xeral imaxinario para toda a
superficie afectada, en base ao sistema de coordenadas, para o que se establecería previamente o
Punto (0,0), punto referente da intersección de abscisas e ordenadas. O establecemento deste
sistema presupuña o sinalamento do Norte arqueolóxico da intervención.
O obxecto do mesmo sería, en correspondencia co expresado anteriormente, a ubicación
espacial dos datos referenciábeis.

ANXO FELPETO arqueoloxía

2.7.- A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA:

2.7.1.- Orde dos traballos:

A intervención arqueolóxica, tocante ao orde de execución dos traballos, respectou
basicamente o desenvolvemento e criterios previstos especificados no Proxecto Arqueolóxico
previo (López-Felpeto, 2015).

Con estas consideracións, foron supervisadas as seguintes actividades e nesta secuencia:

1.- Desenraizamento de árbores sobre a adega (Fot. 3).

2.- Decapado de área exenta de lousa sobre adega.

3.- Escavación xeral ata cotas previstas para impermeabilización sobre a adega (Fot.
5).

4.- Levantamento de lastros preexistentes dos camiños de acceso no patio (Fot. 16).

5.- Decapado de área soporte dos novos camiños no patio (Fots. 17, 18).

6.- Levantamento de lousas (para impermeabilización e reposición) na área lindante
coa fachada norte, a carón do acceso principal (Fot. 11).

7.- Desmontaxe de muro e apertura de caixa de cimentación da rampla de acceso
dende o patio e zona sobre adega (Fots. 12-14).
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2.7.2.- Control arqueolóxico:

Tal e como se tiña proxectado, a xeito de referencia e cos condicionantes que o devir das
obras puidese impoñer de seu, respectouse o orde do traballo proposto pola empresa adxudicataria,
ao se considerar que os labores de escavación se realizaron 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.

De xeito previo, procedeuse o establecemento do Plano 0 xeral, de maneira que constituíse
unha única referencia para a/as área/s de escavación previstas en razón de integrar os datos na súa
totalidade, sendo considerado como tal a cota do limiar do acceso da fachada principal (norte) en
uso situado a unha altitude absoluta de 205,38 m. snm.

Malia se contemplar a posibilidade do plantexamento dun cuadriculado xeral imaxinario
para toda a superficie afectada (en base ao sistema de coordenadas), o propio devir da intervención
fíxoo innecesario e con iso a implantación do correspondente Punto (0,0), punto referente da
intersección de abscisas e ordenadas. En coherencia, non se considerou necesario o establecemento
do Norte arqueolóxico quedando asimilado no propio Norte xeográfico (Pls. 3, 4).
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2.8.- ESTRATIGRAFÍA2:

Dado que os traballos na zona dos camiños de acceso no patio non supuxeron máis que o
levantamento dos lastros graníticos (5 x 5 x 6 cms.), o decapado dos espazos intermedios ou a
eliminación dos afloramentos da rocha do substrato (en coincidencia cos novos trazados) non se
considera procedente a descritiva estratigráfica. Corresponde, pois, a mesma á área sobre as adegas
situada ao norte da fachada principal.

2.8.1.- U.E. 1
(Pl. 4; Fots. 3, 4)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 10-15 cm.
- Cotas iniciais: +104 cm. / -40 cm.
- Cotas finais: +90 cm. / -19 cm.
- Relacións estratigráficas: Cobre a: 2; adósase a: 4, 5.
- Descritiva: Capa vexetal.
- Materiais antrópicos: Fragmentos de plástico, cerámica, vidro de recipiente, ...
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición crono-cultural: Contemporánea (Ca. 2000).

2.8.2.- U.E. 2
(Pl. 4; Fots. 5-11)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 2-40 cm.
- Cotas iniciais: +90 cm. / -19 cm.
- Cotas finais: -70 cm./-21 cm.
- Relacións estratigráficas: Cuberto por: 1; cobre a: rocha nai; adósase a: 4, 5.
- Descritiva: Capa de nivelación.
-Límite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa.
-Consistencia: Solta.
-Cor:
-Uniforme: Castaño claro.
-Contraste: Forte (externo).
-Lindes de cor: Marcadas (externas).
-Separados maiores:
-Materia: Granito e semellantes (granodiorita local).
-Forma: Angular.
Tamaño e frecuencia: Presenza ben puntual de cantos (>10 cm.) e pedras grandes
(5-10 cm.), abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de grava (2 mm.-1
cm.).
- Orientación:
-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.
-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Area.

2

Séguense nesta descritiva as pautas de E. A. Fitzpatrick (1987)
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- Materiais antrópicos: Presenza puntual de fragmentos plásticos, cerámicos, vidro (de fiestra e
recipientes) e outros propios do rebo de obra.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (S. XX-XXI).

2.8.3.- U.E. 3
(Pl. 4; Fots. 13, 14)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: >45 cm. (cotas finais non acadadas na intervención).
- Cotas iniciais: -5 cm. / -25 cm.
- Cotas finais: >-52 cm.
- Relacións estratigráficas: Cuberto por: 2; cobre a: rocha nai?; adósase a: 4.
- Descritiva: Capa de nivelación con pendente leste-oeste, ben probabelmente en relación directa coa
implantación do muro (u.e. 5) que separa o patio da plataforma superior.
-Límite:
-Demarcación: ---.
-Configuración: ---.
-Consistencia: Solta.
-Cor:
-Combinada: Listada con superposición de bandas areosas agrisadas e castañas.
-Contraste: Forte (interno).
-Lindes de cor: Marcadas (internas).
-Separados maiores:
-Materia: Granito e semellantes (granodiorita local).
-Forma: Angular.
Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.), presenza ben puntual de
pedras grandes (5-10 cm.), abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de
grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:
-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.
-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Area.
- Materiais antrópicos: ---.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición crono-cultural: Contemporánea (S. XX).

2.8.4.- U.E. 4
(Pl. 4; Fots. 8-11)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 15-25 cm.
- Cotas iniciais: -5 cm. / -38 cm. (área leste-nordés lindante co limiar).
- Cotas finais: -30 cm. / -53 cm. (ídem.).
- Relacións estratigráficas: Adósanselle: 1, 2.
- Descritiva: Lousado sobre adegas conformado por placas graníticas.
- Materiais de interese arqueolóxico: Non se observan elementos de interese reutilizados.
- Adscrición crono-cultural: Moderna (S. XVIII) en orixe, con recolocacións posteriores.
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2.8.5.- U.E. 5
(Pl. 4; Fots. 5-7, 12)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 1,5-5 m.
- Cotas iniciais: ---.
- Cotas finais: ---.
- Relacións estratigráficas: Adósanselle: 1, 2, 3.
- Descritiva: Muro divisorio entre o patio e a plataforma sobre as adegas. Presenta tramos de orientación lesteoeste, nordés-sudoeste e norte-sur ata adosarse á fachada norte do edificio da reitoral.
Conformado por fábrica mixta e irregular de sillería e cachotería (con algún elemento de granodiorita)
tomada (ou encintada) con cemento (última fase de rehabilitación -2006-).
- Materiais de interese arqueolóxico: Non se observan elementos de interese reutilizados.
- Adscrición crono-cultural: Moderna (S. XVIII) en orixe, con manipulacións recentes (2006).
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2.9.- CONCLUSIÓNS E PROPOSTA DE ACTUACIÓN:

En base aos datos xa expostos nos apartados antecedentes do presente Informe ValorativoMemoria Técnica pódese acreditar o seguinte:

1.- Considérase o tipo de intervención arqueolóxica desenvolvida (control arqueolóxico)
como suficiente cuantitativa e cualitativamente para a avaliación das relacións entre o obxecto das
obras que a motivan (con referencia ás cotas proxectadas da escavación –finalmente executadas-) e
a súa incidencia sobre calquera elemento integrante do patrimonio arqueolóxico.

2.- Nas distintas áreas soporte da escavación executada, tanto no patio (acomodación de
novos accesos) como no espazo exterior sobre as adegas (decapado, rebaixe e caixa de
implantación de nova rampla), foi constatada a superposición de distintos paquetes deposicionais
antrópicos con función de pavimentos, camas base e/ou capas de nivelación superpostas ou en
contacto con outros de semellante natureza (mesmo coa rocha do substrato, sen regularización
singular).

3.- O proceso de escavación non permitiu detectar novas estruturas con relación ás
percibidas en superficie tendo entre as mesmas incidencia tan só nas fiadas superiores do muro
divisorio entre patio e plataforma (dita estrutura xa tiña sido parcialmente atinxida na intervención
precedente -2006-).

4.- Agás, por suposto, a propia estrutura da reitoral (século XVIII), lousado da plataforma
superior e muro divisorio (estimado como coetáneos daquela, á marxe das posíbeis reestruturacións
posteriores), pódese acreditar a adscrición crono-cultural da práctica totalidade das unidades
estratigráficas observadas ao período Contemporáneo (séculos XX-XXI) tanto en base á súa
natureza como á dos materiais antrópicos asociados.

5.- Asemade, non foi detectada, na presente intervención, a presenza de indicios, estruturas
e materias ergolóxicos de interese arqueolóxico.
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Así pois, dado que na presente intervención non foi detectada a presenza de novos indicios,
estruturas e materiais ergolóxicos de interese, pódese afirmar que non existen evidencias obxectivas
e razoábeis de que as obras de Reparacións para a posta en funcionamento da reitoral de Santo
André de Camporredondo como Museo do Viño de Galicia (Ribadavia, Ourense) teñan afectado a
algún elemento integrante do patrimonio arqueolóxico, polo que ao noso xuízo pode proporse a
liberación das cautelas arqueolóxicas oportunas (no que incumbe á área e cotas atinxidas polas
reparacións executadas e supervisadas).

Compostela, 29 de maio do 2015

Asdo.: Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez
ARQUEÓLOGO DIRECTOR
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4.- Documentación gráfica
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4.1.- ÍNDICE DE LÁMINAS

1.-

Zonas A, B, C, D: Perfís estratigráficos significativos (Sinde, 2006: Pls. 2, 13; Perfís E-A-, E-B-,N-D-)

2.-

Fotografías 1-6 (Sinde, 2006: Fots. 1-6)
1 (1).- Santo André de Camporredondo. Núcleo, igrexa e reitoral. Vista xeral SW.
2 (2).- Fachada N da reitoral dende o NE.
3 (3).- Fachada W da reitoral dende o W. Vista parcial.
4 (4).- Zona A dende o W. Vista inicial.
5 (5).- Zona A. Proceso de escavación. UE 1.
6 (6).- Zona A dende o W. Proceso de escavación. Banquetas.

3.-

Fotografías 7-12 (Sinde, 2006: Fots. 7-12)
7 (7).- Zona A dende o W. Banquetas e afloramento rochoso.
8 (8).- Zona A dende o S. Detalle da banqueta e afloramento rochoso.
9 (9).- Zona A dende o W. Cota final. Apertura de van de acceso á adega.
10 (10).-Zona A dende o E. Apertura van dende a adega.
11 (11).-Zona A dende o E. Detalle foxo ascensor.
12 (12).-Zona B dende o W. Vista inicial.

4.-

Fotografías 13-18 (Sinde, 2006: Fots. 13-18)
13 (13).-Zona B dende o W. Detalle perfil E.
14 (14).-Zona B dende o W. Cota final.
15 (15).-Zona B dende o S. Apertura van e colocación de pedra.
16 (16).-Zona C dende o N. Vista inicial.
17 (17).-Zona C dende o N. Proceso de traballo.
18 (18).-Zona C dende o W. Sondaxe valorativa.

5.-

Fotografías 19-24 (Sinde, 2006: Fots. 19-21, 22a-b, 23)
19 (19).- Zona C dende o W. Vista xeral fin de traballos.
20 (20).- Zona C dende o N. Detalle banquetas cimentación muros.
21 (21).- Zona C dende o E. Vista xeral.
22 (22a).-Zona C dende o S. Detalle perfil N e posíbel muro de contención.
23 (22b).-Zona C dende o S. Detalle perfil N e posíbel muro de contención.
24 (23).-Zona D dende o S. Detalle muro de contención. Vista inicial.
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6.-

Fotografías 25-30 (Sinde, 2006: Fots. 24-28, s/n)
25 (24).-Zona D dende o N. Planta da zona e detalle canle de pedra.
26 (25).-Zona D dende o S. Proceso de traballo. Perfil N.
27 (26).-Zona D dende o S. Fin do traballo.
28 (27).-Zona D dende o S. Detalle gabia.
29 (s/n).-Moldura de granito.
30 (s/n).-Pezas da canle caídas.
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4.2.- ÍNDICE DE PLANOS

1.-

Situación da área de intervención.

2.-

Área de intervención arqueolóxica (control arqueolóxico).

3.-

Estado previo: cotas / Accesos patio: área de incidencia.

4.-

Tramo sobre adegas: área de incidencia / Seccións AA´, BB´ e CC´.
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4.3.- ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

1.-

Igrexa e reitoral de Santo André de Camporredondo. Vista xeral sur.

2.-

Reitoral de Santo André de Camporredondo. Vista sur.

3.-

Ibid. Espazo exterior sobre adegas, tramo sur. Estado previo. Vista parcial norte.

4.-

Ibid. Ibid., tramo norte. Estado previo. Vista parcial sur.

5.-

Ibid. Espazo exterior sobre adegas. Estado posterior á escavación xeral. Vista xeral sur.

6.-

Ibid. Ibid. Ibid. Linde norte. Vista sur-sueste.

7.-

Ibid. Ibid. Ibid. Linde noroeste. Vista leste-sueste.

8.-

Ibid. Ibid. Ibid. Linde leste, tramo norte. Vista oeste.

9.-

Ibid. Ibid. Ibid. Linde leste, tramo sur (coa rocha do substrato en superficie). Vista oeste.

10.-

Ibid. Ibid. Ibid. Linde sur (coa rocha do substrato en superficie). Vista nor-nordés.

11.-

Ibid. Ibid. Tramo do lousado (lindante coa fachada principal) levantado para impermeabilización.
Vista xeral norte.

12.-

Ibid. Muro divisorio entre o patio e a plataforma superior sobre adegas. Tramo desmontado para
implantación de rampla. Vista parcial noroeste.

13.-

Ibid. Espazo exterior sobre adegas. Escavación para implantación de rampla de acceso. Vista xeral
sur.

14.-

Ibid. Ibid. Ibid. Ibíd. Perfil norte. Vista sur.

15.-

Ibid. Accesos no patio. Estado previo. Vista parcial nordés.

16.-

Ibid. Ibid. Estado final da escavación. Vista parcial nordés.

17.-

Ibid. Ibid. Ibid. Área sur, contigua á fachada da reitoral. Vista sur.

18.-

Ibid. Ibid. Ibid. Área oeste. Vista norte (con afloramento rochoso acondicionado).
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5.- Documentación
Documentación gráfica complementaria
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5.1.- ÍNDICE DE PLANOS
(Seoane Feijoo, 2014)

1.-

Planta xeral actuacións.

2.-

Plantas distribución.

3.-

Alzados.

4.-

Seccións.

5.-

Rampla de acceso.

6.-

Detalles construtivos.

7.-

Área de acollida e recepción.
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