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1. Ficha técnica da Actuación
Control e seguimento arqueolóxico das obras de desbroce
nos terreos do Parque de Arte Rupestre (Santa María de
Muimenta-Campo Lameiro)
Dirección da actuación: Manuel Santos Estévez
Ámbito xeográfico: Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Santa María de
Muimenta
Peticionario: Concello de Campo Lameiro e DXPC

Código de proxecto: 06V35
Periodo de realización: 16 de Agosto ata 10 de Setembro de 2006
Equipo de Traballo: Sara Fairén Jiménez, Fernando Quintás González, Cristina Mato
Fresán
Equipo Técnico: Yolanda Seoane Veiga e Asa Fredell

Documentación e control del inventario: Yolanda Seoane Veiga
Fotografía: Equipo de Campo
Tratamiento da Información: Matilde Milán Lence

Delineación: Anxo Rodríguez Paz, Raquel López Noia
Dirección Técnica do Laboratorio de Arte Rupestre: Manuel Santos Estévez

Investigador responsable: Marco García Quintela
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2.

Resumo
A finalidade fundamental do proxecto, concretouse no control e seguimento
arqueolóxico das obras de desbroce dos terreos que ocupará o futuro parque de
arte rupestre e que son de titularidade da Xunta de Galicia. Trátase dunha zona
con numerosos petroglifos catalogados, polo que foi preciso un detallado
seguimento das obras e a sinalización daqueles petroglifos que polo seu
emprazamento e características morfolóxicas puideran sufrir algún deterioro polo
paso de maquinaria, a finalidade deste proxecto é precisamente evita-las posibles
afeccións ós petroglifos da zona.

3.

Palabras chave
Petroglifos, desbroce, parque de arte rupestre.
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FORMULACIÓNS E OBXECTIVOS
1. Problemática arqueolóxica
1.1. Descrición e caracterización do sitio arqueolóxico
Localizase nas terras prelitorais da provincia de Pontevedra, concretamente no
conxunto de serras próximas á costa das Rías Baixas, que exercen de transición
coas comarcas interiores. O relevo é en xeral abrupto, de altitudes absolutas non
moi importantes (por debaixo de 600 m.s.n.m.) pero de fortes pendentes e certa
escaseza de superficies chás.
O elemento fisiográfico máis determinante é, sen dübida, o río Lérez, que cruza a

zona a través de acentuados meandros e que desemboca na ría de Pontevedra.
O río Lérez discorre notablemente encaixado, formando un profundo canón con
escarpes laterais que superan, nalgún caso, os 100 metros de desnivel. De xeito
semellante os pequenos regatos tributarios do Lérez péchanse en cursos
igualmente encaixados, aínda que de menor entidade. Cara 05 Norte ábrese a
zona de relevo máis tendido, sobre a que se asenta a maior parte da poboación e
núcleos habitados do concello de Campo Lameiro; esta zona aparece pechada
por sucesivas liñas divisorias de auga, que a illan respecto doutras áreas
vinculadas a unidades fisiográficas diferentes. Ó sur, non obstante, as pendentes
a partir do Lérez son moito máis fortes, o que fai que as terras ocupadas se
limiten a unha estreita banda localizada a media ladeira ou ben ás zonas
superiores da liña de montes. A zona ou ámbito xeográfico de traballo
correspóndese cunha elevación situada nunha posición central con respecto ó
val no que se empraza o concello. Dita elevación presenta un relevo irregular e
predominantemente tendido cara ó sur, ainda que presenta numerosas unidades
de relevo tales como cubetas, outeiros e zonas chairas. Trátase dunha unidade
de releve alombada, de formas suaves, con diversos afloramentos rochosos que
xeralmente se corresponden con elevacións de escasa entidade. Os elementos
arqueolóxicos observables en superficie na actualidade redúcense
exclusivamente a petroglifos de complexidade e tamaño variable. A extensión
total da área a desbrozar é de 21, 8 ha.
anteriores desbroces, polo que cada vez é menos probable que aparezan novas
petroglifos, aínda que non podemos desbotar por completo esta posibilidade.
En todo caso o labor centrarase fundamentalmente en evitar afeccións sobre os
gravados rupestres. Para elo foron balizados tódolos petroglifos nos que se leve a cabo
un desbroce con maquinaria pesada, e realizarase un control visual daquelas zonas nas
que se leve a cabo o desbroce manual.
Ca finalización do presente traballo tense prospectado o 100% da área expropiada,
localizáronse, entre os traballos levados a cabo polo noso laboratorio e pola empresa
TOMOS S.L. con anterioridade, contamos cun total de 31 entidades arqueolóxicas.
Temas que recordar que, no campo da arte rupestre, o Laboratorio de Arqueoloxía da
Paisaxe do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, consideramos como entidade

9

Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe
Instituto de Investigacións Tecnotóxicas

SC

Unidade asociada ó CSIC a través do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento

arqueolóxica unha rocha con gravados ou un conxunto de rochas gravadas situadas a
menos de 5 metros do petroglifo que se considera principal. Do total das entidades

catalogadas 16 xa estaban incluidas nos traballos de TOMOS S. L. e 15 foron
catalogados polo noso laboratorio; en total supoñen 66 rochas gravadas, 18 das cales

foron catalogadas nas campañas de prospección do 2003 e 2004. Na campaña
recentemente finalizada foi catalogada unha entidade composta por 3 rochas gravadas e

unha superficie mäis incluida no YA040924K07 polo que a cantidade de entidades
catalogadas ata o momento é de 32 que comprenden un total de 70 rochas gravadas.
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METODOLOXÍA E PLAN DE TRABALLO
Os petroglifos catalogados nesta campaña foron adecuadamente documentados,

procedeuse á súa delimitación planimétrico e documentación mediante fichas,
calcos e fotografía, quedando deste xeito incorporados á catalogación xeral da

zona do futuro parque e a súa área de influencia.
Procedeuse, polo tanto, a tomar coordenadas de tódolos petroglifos que foron
localizados no decurso dos diversos traballos. Para elo tomáronse os suficientes
puntos do contorno da rocha gravada como para poder definir con exactitude a
forma da mesma. Grazas á tecnoloxía GPS empregada, a precisión das
medicións será centimétrica o cal permitirá a súa perfecta localización e
delimitación nun plano dixital.
Como xa dixemos os petroglifos foron sinalizados con cinta de obra e o desbroce
controlado polo equipo de arqueólogos.
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EQUIPO DE TRABALLO E EQUIPAMENTO DISPONIBLE
1. Equipo Técnico
Dirección da Actuación:
Manuel Santos Estévez
Axudante de Dirección:
Yolanda Seoane Veiga
Equipo Técnico:

Asa Fredell
Equipo de Campo

Sara Fairén Jiménez
Fernando Quintás González
Cristina Mato Fresán
Fotografía e vídeo:
Equipo de campo
Sistematización da información
Matilde Millán Lence
Delineación e xestión técnica

Anxo Rodríguez Paz
Raquel López Noia
Dirección do Programa
Marco García Quintela

2. Equipamento dispoñible
Medios de locomoción
1 vehículo todo terreo Nissan Terrano II

Material topográfico
Equipos de posicionamento por satélite Leica con estación base para corrección
diferencial

Equipamento fotográfico
Cámaras

dixitais compactas Nikon de 3.5 a 5 megapixels

Equipamento informático
Sistema de Información Arqueolóxica SIA+
Equipamento de hardware para aplicacións ofimáticas e xestión de bases de
datos

Plotter color AO
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Scanner de alta resolución AO
Software para o tratamento dixital de debuxo AutoCAD 2004
Software para o tratamento de imaxe Adobe Photoshop, Corel Photo Paint,
Nikon View e Panorama Maker 3.0

Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe
Unidade asociada

Instituto de Investigacións Tecnolóxicas
ó CSIC a través do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento

RESULTADOS
1. Balizado de petroglifos e seguimento das obras de
desbroce

Procedeuse á sinalización mediante o balizado dos petroglifos susceptibles de
ser afectados polos labores de desbroce. Concretamente referímonos a
superficies a ras do chan palas que podería circular maquinaria encargada do
desbroce. Ditos petroglifos foron os seguintes:
Código oficial

GA36007047

GA36007041

Código interno
YA040924K01
YA040924K02
YA040924K03
YA040218A09
YA040923K01
YA040923K02
YA040218A02

Topónimo
A Lúa
A Fomeiriria 6
A Fomeiriria 5
A Fomeiriria 3 (I e II)
Monte Paradela 1
Monte Paradela 2
Chan da Isca 2

Finalizado o desbroce do parque podemos sinalar que ningún petroglifo foi
afectado polas labores de limpeza. A grande majaría dos traballos foron levados
a cabo con maquinaria manual, polo que as posibilidades de incidencia
reducíronse significativamente. Asimesmo, desenvolvéronse labores de limpeza
da zona mediante a eliminación de bogues pétreos de mediano tamaño, que
foron usados para tapar algunhas gabias de sondaxe presentes no parque, este
tipo de acción tampouco supuxo ningún tipo de afeccción sobre ningún
petroglifo.

2.

Prospección das zonas novas rozadas
Ternos que indicar que non foron atopados petroglifos novos en zonas rozadas
con anterioridade a excepción dunha nova superficie situada ó pé do

YA040924K07, petroglifo pertencente á conxunto de Fonte da Pena Furada e que
posúe un conxunto de cruces de posible cronoloxía medieval ou posterior. Ó pe

deste petroglifo foron localizados varios gravados cun alto grado de erosión, os
deseños insculturados son: 3 cruces latinas, 1 escaleriforme e 1 cruz inscrita nun
cuadrado.

Respecto ás zonas non prospectadas con anterioridade e que foron rozadas por
primeira vez, debemos destacar que foron localizadas 3 novas rochas gravadas
que foron catalogadas nunha mesma entidade baixo o código YA060821A01.
Estas tres rochas atópanse nunha elevación alombada que domina a zona de
Fonte da Pena Furada dende o norte.
A rocha 1 presenta unha figura aproximadamente triangulas cos bordes
redondeados e con varias liñas internas. A rocha 2 ten un conxunto de liñas
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curvas de difícil interpretación e a rocha 3 presenta dous círculos con cazoleta
central, unha cazoleta cun semicírculo, unha cazoleta e varios surcos atípicos.

3.

Catálogo

3.1. Yacimiento YA060821A01
Contexto: PU060821A0 I
Tipología: petroglifo
ACC: Edad del Bronce
Dimensiones: La roca 1 presenta unas dimensiones de 1,50 m en el eje N-S, 2,75 m en el eje E-W
y tiene una altura de 1 m. La roca 2 mide 1,40 m en el eje E-W, 1,40 m en el eje N-S y la altura es
de 0,40 in. La roca 3 presenta unas dimensiones de 1,60 m en el eje N-S, 0,40 ni en el eje E-W y
tiene una altura de 0,40 ni.
Descripción: Roca 1: roca granítica con una superficie convexa que presenta una figura atípica de
forma triangular con algunos surcos internos. Sus dimensiones son de 28 cm por 20 cm.
Roca 2: Roca granítica de superficie plana, que presenta un conjunto de surcos sin forma definida,
con unas medidas de 50 cm por 50 cm. Se sitúa a 4 in al NW de la Roca 1.
Roca 3: Roca granítica con una superficie plana y forma triangular. Presenta dos cazoletas y dos
círculos simples con cazoleta central, junto con algún surco indefinido. Se sitúa a 4 m al SW de la
Roca 1.

Punto PU060821A01
UTM X: 538.975

UTM Y: 4.710.605
Longitud: 08.31.31,2
Latitud: 42.32.45,9
Altitud: 282 m.
Topónimo: Fonte da Pena Furada 5
Lugar: Paredes
Parroquia: Sta. María de Moimenta
Ayuntamiento: Campo Lameiro
Provincia: Pontevedra
Cartografía 1:10.000: 34
Cartografía 1:25.000: IV
Cartografía 1:50.000: 152

Entorno y Emplazamiento EE00006342
Fecha: 06-09-06
Relieve: Media ladera de un 'outeiro', situado en una loma que se emplaza en el centro del valle de
Campo Lameiro.
Vegetación puntual: 'Toxo', pino y helecho.
Dedicación entorno: Monte bajo y repoblación forestal. Actualmente la vegetación se encuentra
en proceso de tala ya que en esta zona se ubicará el futuro parque de Arte Rupestre.

Situación Patrimonial SP00005887
Fecha: 06-09-06
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Estado de conservación: Las rocas se encuentran sólo alteradas por agentes naturales corno la
erosión. También presentan algunos costras en algunas zonas puntuales de su superficie.
Grado de alteración: poco alterado
Causas de alteración: agentes naturales
Grado de protección legal: BIC
Modo de protección legal: decreto
Protección física: ninguna
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MATERIAL GRÁFICO COMPLEMENTARIO
1. Documentación que se adxunta
1.1. Relación de figuras, fotos e mapas incluidos no estudo
1. Localización da zona de traballo
2. Foto aérea onde se amosan os petroglifos catalogados ata a data e os
localizados no presente proxecto.
3. Calcos dos petroglifos localizados no presente proxecto
4. Fotografías das entidades localizadas e dos traballos desenvolvidos
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2.

Localización

Localización da zona de Campo Lameiro.
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Localización dos petroglifos descubertos durante os traballos de roza.
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3. Calcos dos petroglifos atopados
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Rocha 1 do YA060821A01.
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Rocha 2 do YA060821A01.
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Rocha 3 do YA060821A01.

Nova superficie pertencente ó YA040924K07.
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FOTOGRAFÍA
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Localización das 3 novas entidades catalogadas no YA060821A01. Vista dende o Oeste.

Rocha 1 do YA060821A01.
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Rocha 2 do YA060821A01.

Rocha 3 do YA060821A01
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Labores de desbroce nas inmediacións do petroglifo dos Carballos.

Sinalización mediante balizado do petroglifo YA040923K01.
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