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"Control arqueolóxico na torre de Pena (Xinzo de Limia, Ourense)".

FICHA TÉCNICA DO PROXECTO

• TÍTULO DO PROXECTO:

"Control arqueolóxico na Torre de Pena (Xinzo de Limia, Ourense)".

• ACTIVIDADE:

Control arqueolóxico dos traballos de restauración da cuberta na fortaleza da
Pena no concello de Xinzo de Limia (Ourense).

• DIRECCIÓN:

Jorge Lamas Bértolo.

• DURACIÓN DA ACTUACIÓN:

Cinco días.

• PROMOTOR DO PROXECTO ARQUEOLÓXICO:
Mascarefías e Hijos S.A.

• DOMICILIO SOCIAL

R/ Florentino López Cuevillas, N° 6 —local 2-32003- OURENSE.

• LOCALIZACIÓN DA ACTUACIÓN:

Lugar: Pena.

Concello: Xinzo de Limia.

Provincia: Ourense.

• DIRECCIÓN DO PROXECTO ARQUITECTÓNICO:

Manuel Seoane Feijoo.

• Código: CJ 102a 20021019-0.
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1. Introducción.

As torres e castelos son unha das man ifestacións mái innovadoras ca ldade

Media introduxo na paisaxe galega. Innovadoras e resultantes dun largo

proceso que arrancaría da Reconquista Cristiá coa presencia dunha nova

estructura arquitectónica exclusivamente militar e que se plasmaría en

formas novas de organización e dominio do territorio.

Esta arquitectura militar vai a supor unha resposta constructiva á

dialéctica defensiva /ofensiva de grupos sociais que pretenden constituirse

en hexemónicos, dominantes, frente a outros antagónicos tanto do exterior

como do interior, nun momento no que vamos a asistir a unha mudanza no

tipo de hábitat cunha decisiva dispersión polos vales agrícolas. Todo elo

conleva na ldade Media a construcción dunha rede de torres e fortalezas

sabor das cuais se apoia o sistema defensivo dun territorio.

Estas fortificacións, que se presentan ante os nosos °nos como

centinelas do pasado e elementos conformadores do proceso denominado

encastelamento, son construccións cambiantes no tempo. Así poderemos

comprobar que moitas delas sufriron unha evolución formal en función de

moitos factores, ben sexan de orde político, recursos a alcanzar e a súa

capacidade á modificación e adaptación.
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1.1. Antecedentes e obxetivos.

O proxecto "Control arqueolóxico na Torre de Pena (Xinzo de Limia,

Ourense)" contémplouse como actividade complementaria do proxecto

"Restauración da cuberta da torre da fortaleza da Pena (A Pena, Xinzo de

Limia)", dirixido polo arquitecto Manuel Seoane Feijoo e promovido pola

Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia.

011011re.
	 Pretendeu esta intervención solventa-lo mal estado da cubrición, e

parte dos paramentos da torre e para elo foi indispensable a retirada do

escombro sito na actual cuberta. Así, no propio proxecto arquitectónico

contémplouse que: "Tanto a retirada de material de recheo da cuberta,

como as escavacións por pequenas que sexan que se realicen en base,

contarán co correspondente control arqueolóxico".

A actuación a controlar consistiu principalmente na retirada do

escombro que cubría na actualidade a parte superior da torre. A actuación

arquitectónica estivo motivada pola entrada de auga pola parte superior dos

muros que forman a torre, estos sufriron un grave deterioro, consistente no

abombamento e agretamento por hinchamento do material de recheo a

causa das filtracións de humidade polo que como indicabamos o inicio o

arranxo da cuberta e fundamental para a consolidación da torre para evitar

que continúe a súa degradación e garantiza-la estabilidade dos seus
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paramentos, así como as condicións de seguridade do entorno.

A finalidade fundamental foi a realización do control arqueolóxico

para evita-la perda de materials e información arqueolóxica, principalmente

sobre elementos arquitectónicas ou materias arqueolóxicos que poideran

aparecer en posición secundaria no escombro, engadindo un novo valor ós

fins perseguidos no proxecto de restauración.

1.2. Localización.

Localizase a fortaleza medieval de A Pena nunha da estribacións da Serra

de San Mamede a 751 m. de altitude, dividindo en dous a Alta Limia

deixando caro o E o nacemento do Limia e cara occidente as chairas que

ata non hai moitos anos ocuparon as augas da 1agoa de Antela, a

privilexiada situación da torre permitelle un gran control visual sobor da

comarca limiá.

Atópase ó NNE. da aldea de Pena, pertencente ó térmo municipal de

Xinzo de Limia. Aa súas coordenadas son:

Folla 264-11 (SARREAUS) M.T.N.E.: 1:25.000
Lonx. 70 40' 10"
Lat. 42° 05' 12"
a.s.n.m. 751 m.

Para chegar dende Ourense deberemos colle-la estrada N-525 (ou

5
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autovía Rías Baixas) e chegar ata a vila e capital comarcal de Xinzo da

Limia, a 42 Km, dende eh í tomaremos a estrada comarcal que en dirección

N-E nos levará en dirección a aldea de Pena a uns 10 Km aprox., a

fortaleza localizase nun outeiro nas inmediacións da aldea, moi visible e

recoñecible dende calquera punto da comarca. (vexase o anexo gráfico).

2. Estudio Histórico e Bibliográfico.

2.1. Referencias históricas.

Referencias a esta torre as atopamos en MADOZ (1945-50, 992),

TABOADA (1963, 32) coñecida noutros tempos como PENA DE PORTELA

(BCMOr n° 107).

A torre foi levantada según GONZALEZ (1777, 140) por Ruy Páez de

Viedma, filio de Fernán Ruiz de Viedma e Marina Páez, a mediados do s.

XIV (1312-50). Da casa de Monterrei, por herdade e guerras pasou á de

Lemos.

Se ben de orixe señorial, foi coas demáis da Limia, posto militar no

sistema estratéxico da fronteira portuguesa según TABOADA (1963, 32).
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Máis que de torre deberiase falar de castelo. Todavía se poden

observala muralla que o circundaba e algunhas plantas de construccións

que había no interior e que moitas delas deixaron a süa pegada sobre os

paramentos da torre.

2.2. Descripción arquitectónica:

A torre sitúase no máis alto do escarpe rochoso e forma parte dunha

fortificación máis complexa e rodeada por unha muralla de planta oblonga,

cunha adaptación perfecta ás curvas de nivel e o espolón rochoso que

domina o curso do Limia e o paso cara a Veiga de Escornabois. Dita planta

tería unhas medidas no seu eixo maior NNO.-SSE. de 46 m. e no seu eixo

menor SSO.-NNE. de 54 m. cunha superficie total de 2.484 m2.

Esta muralla que foi realizada cun sistema constructivo de aparello

de mampostería, conservando nalgún punto 18 m. de altitude. Na fábrica da

muralla e orientada cara o N. todavía conserva unha saeteira con derrame

cara o interior. A parte da torre de homenaxe, albergaba tamén outras

estructuras algunhas con plantas e arranques dos seus muros todavía á

vista e outras que, aínda que desapareceron deixaron a súa pegada na

parede da torre.
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Planta:

A torre pertence ó tipo de planta cuadrangular cunhas medidas de 10'40 m.

x 10'30 m., planta que se adapta ó escarpe rochoso como as outras

anteriormente citadas.

Sobre ela levantaronse uns muros con grosor de 2'40 m. e

construidos con sillares -moitos deles con marcas de canteiro- ben

escuadrados e colocados en fiadas regulares. Os tamaños destes sillares

terían unhas medidas de 40 x 50-70-80, observando tamén na súa

colocación o emprego de cuñas.

Acceso, vaos e a súa distribución:

A porta, do tipo de arco de descarga apuntado e con bóveda -6 interior-

tamén apuntado, está orientada ó NE., e situada no primeiro piso. As súas

medidas son: 1'87 m. de alto e 0'90 m. de ancho.

A puerta ten ménsulas decoradas nunha folla con cito pétalos, que

sosteñen o lintel do arco de descarga en donde se adiviña un escudo de

armas, pero o que dél queda está tan desgastado que é imposible

interpretarlo.

Outros vaos que ten a torre verlennos dados pola existencia das
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ventas cuio número, situación e tipo sería o seguinte:

PLANTA N°VENT.	 TIPOLOXIA	 ORIENTACION MEDIDAS

1	 2	 Aspillera vertical	 NE.SE	 H: 1'2/1'7m.
con derrame interior 	 A: 0'31

2	 Aspillera vertical	 SE. y NO.	 1'5 m.
con derrame interior. 	 L:2'5 m

2
1
	

Mesmas característi-	 NE.	 H:1'5 m.
cas ca porta.	 A:0'6 m.

(*) H: Altura. A: Ancho. L: Largo.

Distribución interior:

A distribución interior está configurada por tres plantas (planta baixa e dous

pisos con bóvedas de canón).

Dende o primeiro piso -situado a 5'40 m. e en donde se atopa

situada a porta- accedíase á planta baixa a través dun oco reducido

situado no centro deste piso, e que logo poderíase tapar cunha enorme

pedra que encaixaba nél.

Entre o primeiro piso e o segundo -debido a súa grande altura 7'50

m.- tiveron que existir estancias intermedias, como o demostran as

ménsulas de apoios das vigas e que darían acceso á saeteira situada

enrriba da porta. A estas dependencias Ile atribuimos unhas funcións

domésticas: cocifia, habitación, etc. todo elo avalado pola conservación,

nunha das súas esquinas, dun lavadeiro con canal de desauge realizado no
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interior do muro.

Dende estas dependencias accedíase ó segundo piso por un oco

de 0'75 m. x 1'85 m. realizado na bóveda no seu lado NE.-E. e que

aproveitaría a curvatura da mesma para situalos cinco escalóns.

Este piso cunha altura máxima de 4 m. é o máis reducido, cunha

funcionalidade tamén doméstica (pía). Dende él accédese á terraza por

unha escaleira de catro peldaños en caracol e sete rectos, realizada polo

interior dos muros. O arranque recto da escaleira está cuberto por unha

pequena bóveda -da mesma anchura queles- a cual sobresae na terraza

coincidindo coa anchura de separación entre os modillóns n° 6 e 8 da

fachada E.

Esta plataforma superior ten unha cornisa de 11'65 m. con 14

modillóns en saledizo con vó de 0'55 m. en toda a súa planta. A cuberta

sería a doble vertente.
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2.3. Selección Bibliográfica.

ACUÑA-P etc., 1976 = ACUÑA FERNANDEZ, P., COSTA IGLESIAS,

A.,PEÑA SANTOS, de la A. Y RODRÍGUEZ CASAL,A.A.:"Prospecciones

Arqueológicas en la Torre de Meira (Moafia , Pontevedra).BAur, T. VI,

Ourense, 1976, 183-189

ALONSO, ski = ALONSO RODRÍGUEZ, E.: Voz" Limia ". GEGa Tomo XIX,

74.

ALVARADO etc., 1992 = ALVARADO BLANCO, S., RIVAS FERNANDEZ,

J.C., y VEGA PATO, T.: La via Nova en la Limia. BAur. Anexo 16, Ourense

1992.

ARAUJO etc., 1982 = ARAUJO NESPEREIRA, P.A. y SEARA VALERO,

J.R.:"Nota sobre la estratigrafía y tectónica de la Provincia de Orense",

BAur., XII, Ourense 1982,59-81.

ARAUJO, 1988 = ARAUJO NESPEREIRA, P.A.: " Hidrotermalismo y

tectónica en el SE de Galicia (Provincia de Orense) ". Pontevedra 1988, 34-

35.

AYERBE, 1904 = AYERBE, Marquesa de.: El castillo de Mos en
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3. Remocións realizadas e rexistro.

As obras derivadas do proxecto arquitectónico "Reparación da cuberta da

Torre da Fortaleza da Pena (Xinzo de Limia, Ourense)" consistiron

fundamentalmente no seguimento a pé de obra das diversas actuacións

encamiñadas á realización dunha nova cuberta da torre que atalle a entrada

de agua no interior da mesma e dos muros, podendo así dete-lo proceso de

inestabilidade dos muros.

A actividade arqueolóxica realizada estuvo orientada ó control

arqueolóxico das seguintes actividades:

a) Desescombro e limpeza da cuberta da torre do seu actual

recheo. Este valeirado realizouse ata a aparición do enlousado pertencente

a cuberta orixinal da torre. O recheo estaba composto de terra vexetal

mixturada con perpiaños procedentes do propio enlousado. Seu espesor e

variable, dende os 0,10 m. ata 0, 50 m. na parte máis alta.

lb 19
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A cuberta localizada neste control arqueolóxico está formado por

perpiaños na sua meirande parte de sección rectangular. Están mol ven

traballados na súa parte superior e laterais, contendo algún deles marcas

de canteiro como os atopados no interior do edificio. Dito enlousado ten

unha lixeira caída —para a evacuación das aguas- os catro lados da torre, o

mesmo tempo está asentado nunha capa de recheo composta por terra,

pedras miudas, fragmentos de tellas e ladrillos, todo elo colocado sobre a

bóveda de medio canón, para facilita-la realización da cuberta.

b) Selección do material recuperable: deste recheo se recolleron

algún fragmento tanto de tella como de ladrillo, así como todos aqueles

perpiaños pertencentes o enlousado para unha posible restitución si así o

dictaminase a Dirección Xeral de Patrimonio.

20
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c) Do enlousado da cuberta da torre aparecida neste control

arqueolóxico realizouse o seu correspondente rexistro planimétrico e

fotográfico (ver plano n° 5).

•	 21
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4. Valoración final.

Vistos os resultados da intervención arqueolóxica, poidemos comproba-la

existencia de parte do enlousado orixinal da cuberta da torre. Dato

importante que resolve o tipo de cubrición deste torre e que a fai diferente

doutras existentes en dita comarca da Limia, aunque neste caso é un

exemplo de cronoloxía máis avanzada cos outros exemplos.

Dito descubremento fixo varia-la proposta de cubrición que se tiña

pensado no proxecto arquitectónico, nembargantes, opinamos que ditos

datos atopados no control arqueolóxico deberían quedar reflexados na

actuación arquitectónica.

Carballiño, 18 de novembro de 2002.

O ARQUEÓLOGO-DIRECTOR DO, PROXECTO

Fdo.: Jorge Lamas Bértolo.
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ANEXO GRÁFICO:

Planos:
1) Localización da actuación en Galicia.
2) Localización da torre a escala 1: 5.000.
3) Planos de estado actual, a escala 1:100 no orixinal.
4) Planos do proxecto de obra, a escala 1:200 no orixinal.
5) Plano do enlousado da cuberta.

Fotografías.
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Control arqueolóxico na Torre de Pena (Xinzo de Limia, Ourense)

Fig. 1. Localización do lugar da actuación.
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