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O. FICHA TÉCNICA.
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0.1. TÍTULO.

Memoria Técnica dos traballos de control arqueolóxico de tala en
terreos do monte veciñal da parroquia de San Mamede de Pedornes (Oia —
Pontevedra).

0.2. CÓDIGO DE PROXECTO.

CD 102A 2008/250-0

0.3. ENTIDADE PROMOTORA.

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Xunta de Galicia.

0.4. ENTIDADE CONTRATISTA.

TOMOS CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L.

0.5. LOCALIZACIÓN:

Lugar: terreos do monte veciñal da parroquia de San Mamede de Pedornes
(concretamente nos lugares coñecidos como Morouzo e O Viveiro).
Parroquia: San Mamede de Pedornes.
Concello: Ola.
Provincia: Pontevedra.

0.6. REDACCIÓN-ELABORACIÓN.

Intervención arqueolóxica: Joaquín FERRER CRUZ.

Apartado gráfico: Joaquín FERRER CRUZ
Francisco Javier CHAO ÁLVAREZ.

0.7. DATA DE REALIZACIÓN.

sete xornadas (discontinuas) entre majo e outubro de 2008

0.8. DATA.

21-10-2008

Asdo.: Joaquín FERRER CRUZ
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1. CONTEXTO.
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O inicio da intervención arqueolóxica da que este documento constitue A
Memoria Técnica ten a súa orixe nos traballos de tala que tiveron lugar en terreos do
Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia-Pontevedra), concretamente os
proxectados nos lugares de Morouzo e O Viveiro.

Ante a inminencia na execución de ditos traballos de tala, e tendo en
conta que nos lugares sinalados existían catalogados diversos petróglifos e en
previsión das posibles alteracións que a intervención forestal puidera ter sobre o
patrimonio arqueolóxico catalogado nos citados lugares, os servizos técnicos da
Delegación Provincial de Cultura de Pontevedra solicitaron á empresa TOMOS
CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L. a realización dunha visita avaliadora dos
posibles riscos que, os referidos traballos de tala, puideran acarrear aos elementos
patrimoinais inventariados na área de actuación. Como resultado de dita visita de
avaliación, recomendouse a execución dun control arqueolóxico con carácter
discontinuo nas zonas afectadas polos traballos de tala e nas que previamente
existían inventariados elementos patrimoniais.

Iniciados os traballos de tala, e paralelamente a eles os de control
arqueolóxico, no mes de abril do ano en curso, é preciso suliñar que non foron
executados plenamente segundo se indicaba no Proxecto de Intervención, xa que
por motivos que se sinalan ao longo do presente documento, os traballos de tala
foron interrumpidos por motivos de orde técnico relacionados co retén encargado de
executar a tala. Consecuencia de dita interrupción foi a non actuación no contorno de
parte dos petróglifos nos que inicialmente estaba previsto realizar traballos de tala.

Polo tanto, unha vez solicitada á empresa TOMOS CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN S.L. por parte dos servizos técnicos da Delegación Provincial de
Cultura de Pontevedra, a elaboración dun proxecto para unha intervención
arqueolóxica de control de tala en terreos do monte veciñal da parroquia de San
Mamede de Pedornes, pasamos a expoñe os resultados da obtidos, tal e como se
esixe no Capitulo III, artigo 11 0 do Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se
regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, por medio da
obrigada Memoria Técnica.
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1.1. CONTEXTO XEOGRÁFICO. (ver láminas 1 e 2)

O Concello de Oia atópase situado na parte suroccidental costeira de
Galicia, na provincia de Pontevedra, e foi creado como tal no ano 1836 (dende
entonces a penas tivo modificacións territorials). Administrativamente limita ao norte
co Concello de Baiona, ao leste co de Tomiño, ao sur co termo municipal de O Rosal
e ao oeste co Océano Atlántico. Así pois, pódese considerar que forma parte do
sector máis noroccidental da pontevedresa Comarca de O Baixo Miño, pero dentro
da zona de influencia doutra comarca limítrofe tan importante como é a de Vigo.

Este término municipal, que conta cunha superficie duns 78 km2, posúe
un poboamento eminentemente rural duns 3.000 habitantes (o que supón unha
densidade de algo máis de 38 hab./km2) 1 , que se encontran repartidos en seis
parroquias 2.

A capital do concello localizase no núcleo de O Arrabal (parroquia de
Santa María de Oia) que está situado na zona media costeira do territorio municipal,
xunto ao senlleiro Mosteiro de Santa María de Oia. Hai que salientar que os núcleos
habitados deste municipio (en torno a 36 unidades de poboación) están concentrados
na banda costeira (ao carón da estrada C-550 que atravesa o concello de norte a sur)
polo que o interior do territorio, que conta cunha topografía bastante escarpada e
irregular, está case despoboado.

Concretamente, a área de intervención está localizada na Parroquia de
San Mamede de Pedornes, situada na franxa costeira do concello, ao norte da
capital municipal. A poboación total desta parroquia é de 361 habitantes agrupados
en tres núcleos habitacionais, cunha superficie de 4,40 km2.

* Emprazamento. (ver lámina 3)

Desde o punto de vista topográfico a área de intervención localizase
nunha ladeira de forte pendente orientada cara ao oeste, isto á, en dirección ao
océano.

Os elementos patrimoniais catalogados están agrupados en duas áreas:

no lugar de Morouzo, localizado ao oeste do núcleo de Pedornes, na

parte media dunha ladeira cunha forte pendente, sitúanse cinco
petróglifos, agrupados en dous afloramentos naturais que constituen
pequenos espolóns destacados na calda xeral do terreo.

1 Datos do ano 2004.

2 San Pedro de Burgueira, San Mamede de Loureza, Santa Uxía de Mougás, Santa María de Oia, San Mamede de
Pedornes e San Miguel de Viladesuso.
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- no lugar de O Viveiro, situado ao SW do núcleo de Pedornes, ao
norte do lugar de A Riña, na mesma ladeira na que se atopa o grupo
de Morouzo, pero nunha zona na que a pendente xeral do terreo é
menos acusada. Os petróglifos están agrupados na marxe dereita
do Río de Vilar, algúns deles xunto ao mesmo curso fluvial.

- un petróglifo sitúase a media ladeira aillado dos grupos antes
referidos, é o GA36036123, enclavado nunha zona de fortes
pendentes.

- xunto ao segundo dos grupos sinalados nas Uñas anteriores existen
dous elementos etnográficos de interés: un camiño empedrado e un
encoro, sendo tamén importante a sua salvagarda durante a
execución dos traballos de tala previstos.

Tal como xa indicamos na introducción ao presente texto, por motivos
técnicos relacionados coa cuadrilla encargada dos traballos de tala, non foi realizada
intervención algunha no contorno de parte dos elementos referidos no segundo dos
grupos aludidos nas tiñas anteriores.

1.2. CONTEXTO ARQUEOLÓXICO.

1.2.1. Contexto Arqueolóxico Xeral.

Dende o punto de vista arqueolóxico a zona de traballo posúe unha
grande relevancia, en parte polo numeroso dos elementos catalogados, en parte pola
importante densidade dos mesmos. Neste sentido hai que sinalar que actualmente
existen inventariados no Concello de Oia un total de 176 xacementos arqueolóxicos,
dos que 39 corresponden a esta parroquia de San Mamede de Pedornes.

Dentro do importante patrimonio arqueolóxico de Oia merecen especial
mención os petróglifos polo seu importante número.

Nas proximidades da área de intervención atópase catalogado xunto a
outros petróglifos o Castro de Pedornes.
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1.3.2. Contexto Arqueolóxico Puntual.

No presente apartado procederemos a realizar unha breve mención dos
elementos catalogados na área de tala prevista:

GA36036036 Petróglifo do Alto do Morouzo IV
GA36036045 Petroglifo de O Viveiro I.1-Auga dos Cebros
GA36036085 Petróglifo do Alto do Morouzo 1
GA36036086 Petróglifo do Alto do Morouzo 11-Pedra do Cazador
GA36036087 Pteróglifo do Alto do Morouzo III
GA36036088 Petróglifo do Alto do Morouzo V
GA36036103 Petróglifo do Viveiro 1.2
GA36036104 Petróglifo do Viveiro 1.3
GA36036106 Petróglifo de O Viveiro 11.1
GA36036107 Petróglifo de O Viveiro 11.2
GA36036108 Petróglifo de O Viveiro 11.3
GA36036109 Petróglifo de O Viveiro 11.4
GA36036110 Petróglifo de O Viveiro 11.5
GA36036111 Petróglifo de O Viveiro 11.6
GA36036112 Petróglifo de O Viveiro 111.1
GA36036113 Petróglifo de O Viveiro 111.2
GA36036114 Petróglifo de O Viveiro 111.3
GA36036115 Petróglifo de O Viveiro 111.4
GA36036116 Petróglifo de O Viveiro 111.5
GA36036117 Petróglifo do Viveiro IV
GA36036118 Petroglifo de A Xestosiña-O Viveiro V
GA36036119 Petroglifo de A Xestoxiña- O Viveiro VI
GA36036120 Petroglifo de A Xestosiña- O Viveiro VII
GA36036121 Petroglifo Cruz de O Viveiro
GA36036123 Petroglifo do Río de Vilar

Finalmente, hai que sinalar a existencia dun elemento etnográfico
catalogado:

ET-Il
	

Camiño empedrado

A maiores destos elementos, xa relacionados no preceptivo Proxecto de
Intervención, é preciso indicar que na zona de O Viveiro existe, xunto ao ET-11, un
segundo elemento etnográfico non catalogado ata o momento e cuia existencia nos
foi comunicada por Javier COSTAS GOBERNA, durante a visita avaliadora anterior á
redacción do proxecto de Intervención. No sucesivo referirémonos a el como ET-21

3 Segundo a denominación utilizada por VÁZQUEZ COLLAZO, S.; 2006. Traballos de A ya/ladón do Patrimonio
Cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: Concellos de Baiona, Oia e Crecente (Pontevedra).
Memoria Técnica. Depositado na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Xunta de Galicia).
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continuando a numeración utilizada por Santiago VÁZQUEZ COLLAZO, durante os
traballos realizados no Concello de Oia durante o ano 2006.4

ET-21
	

Encoro

A continuación procederemos a realizar unha breve descrición de cada
un dos elementos antes referidos:

• GA36036036-Petrdiglifo do Alto do Morouzo IV: (ver fotografía 1)

Situada no mesmo resalte rochoso que Morouzo III e Morouzo V e a
uns 12 m ao N-NW deste último. Rocha de granito exenta cunha superficie irregular
e lixeiramente inclinada ao sur; fáltalle un anaco (parte do NE) e sobresae uns 75
cm do nivel do chan. Obsérvanse diversas combinacións de liñas sinuosas,
algunhas delas arredor de dúas pías naturais, con sucos duns 3 cm de ancho. A
superficie gravada mide 1,60 m (N-S) x 1,40 m (E-W).

• GA36036045-Petróglifo do Viveiro I.1-Auga dos Cebros: (ver
fotografía 2)

Pedra granítica de grandes dimensións (uns 6 por 6 metros), de
superficie bastante regular e algo abombada, con presencia de moitas diaclasas
naturais; está inclinada ao W-SW, seguindo a pendente natural do terreo. Os
motivos gravados son de enorme relevancia: na zona superior do afloramento
aparecen representados unha manada de cervos que parecen estar en movemento,
tres deles de grandes dimensións e realizados coa técnica de rebaixe; xunto a estes
cérvidos, na zona inferior da pedra, aparecen unhas liñas que representan o casco,
o mástil e, tal vez, parte da tripulación dunha embarcación (este motivo sufre a
perda dunha parte da pedra polo que está incompleto; sen embargo esta alteración
é anterior aos recentes incendios).

• GA36036085-Petróglifo do Alto do Morouzo I: (ver fotografía 3)

Conxunto de catro pedras de granito, atopadas a ras de chan, situadas
a uns 15 metros ao S dun cerre de pedras (esquina sur). Están inclinadas ao S-SW
seguindo a pendente natural do terreo. Pedra 1: 1,95 x 0,80 m e superficie
gravada de 1,50 x 0,60 m con motivos de combinacións de liñas sinuosas. Pedra 2:
mide 1,35 x 0,87 m e está situada inmediatamente ao sur da P1; a superficie,
irregular, está gravada con diferentes liñas sinuosas. P 3: mide 1,60 x 0,60 m e
está situada inmediatamente ao sur da P2; ten un motivo de carácter abstacto
(semella un "fouciño") cun suco moi ancho e profundo. P4: está situada a 1 m ao
oeste da P2 e mide 1,50 x 0,90 m, sendo a superficie gravada de 0,90 x 0,36 m
composta por liñas sinuosas difíciles de definir.

4 Ver nota 3.
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• GA36036086-Alto do Morouzo II-Pedra do Cazador: (ver
fotografía 4)

Situada a uns 10 metros de Morouzo I e inclinada cara ao oeste
(seguindo a caída natural do terreo). Laxe de granito (de 4,50 por 1,25 m) de
superficie bastante regular atopada a ras de chan. Os motivos gravados están
representados por un gran número de zoomorfos (parecen cervos), con presencia
de 2-3 antropomorfos (un deles semella que en actitude de "caza") e alomenos un
xeométrico (cadro con cruz inscrita). Inmediatamente por riba desta hai outras dúas
pedras con algún gravado mäis.

• GA36036087 -Petróglifo do Alto do Morouzo III: (ver fotografía 5)

Situada a 1 m ao N de Morouzo IV, forma parte do resalte rochoso no
que están Morouzo V e Morouzo IV. A pedra, de superficie irregular e inclinada
cara ao sur, sobresase bastante do terreo; trátase dunha rocha de granito "partida"
por unha gran diaclasa que tamén divide as dúas zonas con gravados. A zona 1
mide 2,30 x 2,50 m máximo e ten unha superficie gravada de 1,50 x 0,46 m; a zona
2 mide 2,60 x 2,40 m máximo cunha superficie gravada de 1,80 x 2 m. Nas dúas
partes hai diversas combinacións de liñas sinuosas cun suco duns 3 cm de ancho e
que segue as irregularidades da pedra e as veces combínanse coas diaclasas
naturais.

• GA36036088-Petróglifo do Alto do Morouzo V: (ver fotografía 6)

Situado a uns 35 m ao W dun cerrado de pedra. A pedra ten unha
superficie irregular, horizontal (lixeiramente inclinada cara ao SE); a parte N está a
ras de chan e a parte S elevada sobre o terreo (1,25 m na zona de pendente
natural). O afloramento granítico ten unhas medidas de 3,5 x 2,70 m (medidas
máximas) e presenta unha superficie gravada de 2,10 m (N-S) por 1,50 m (E-W)
con diversos motivos xeométricos: cazoletas (algunha rodeada por círculo), liñas
sinuosas, óvalos, etc.; destaca entre éstes un axedrezado composto de 8 por 8
M'as (34 x 35 cm).

• GA36036103-Petróglifo de O Viveiro 1.2: (ver fotografía 7)

Pedra de 70 por 60 centímetros situada inmediatamente ao sur de
Auga dos Cebros; trátase dun afloramento de grandes dimensións, con moitas
diaclsas naturais, que sobresae bastante do terreo. Os motivos gravados están na
esquina norleste da pedra, nunha zona moi inclinada en dirección W. Os sucos
están moi erosionados pero a información existente indica que se trata dunha nova
embarcación.

• GA36036104-Petróglifo de O Viveiro 1.3: (ver fotografía 8)

Pedra situada a uns 15 metros ao NW de O Viveiro 1.1, preto dun cerre
de pedras (a uns 15 m ao NW). Trátase dun afloramento granítico de grandes
dimensións situado a ras de chan, cunha superficie bastante regular e lixeiramente
inclinada en dirección sur. Ten gravados varios motivos indeterminados de difícil
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visión debido á erosión do suco; a excepción ven dada por un círculo de 30
centímetros de diámetro con dez radios e unha coviña central de 4 cm; unha figura
rectangular e otra triangular.

• GA36036106-Petróglifo de O Viveiro 11.1: (ver fotografía 9)

Pedra situada a uns a uns 15 metros ao E (dereita) do camiño
empedrado que vai de Pedornes a Portela e a Valga, xusto nunha pronunciada
curva-ángulo que fai o camiño (á esquerda está unha antiga e pequena presa de
auga; á dereita, a uns 60 m está o novo depósito de auga). A rocha amosa unha
superficie irregular e está situada a ras de chan. Os gravados, que están
localizados na parte superior da pedra (de 2 por 0,67 m), na súa zona máis regular,
son cruciformes e antropomorfos en número indeterminado.

• GA36036107- Petróglifo de O Viveiro 11.2: (ver fotografía 10)

Pedra localizada a uns 4 metros ao E-SE de O Viveiro 11.1; está
situada a ras de chan e conta cunha superficie bastante regular e algo inclinada
(seguindo a pendente natural do terreo). O afloramento está dividido en tres partes
separadas por diaclasas naturais: os gravados están na zona central. Motivos
gravados: 1- cazoleta de 11 centímetros de diámetro; 2- restos dun posible círculo
que xa a penas se ve pola erosión; 3- posible combinación circular (duns 25 cm de
diámetro máximo) con, tal vez, dous círculos concéntricos e algunha coviña no
interior.

• GA36036108-Petróglifo de O Viveiro 11.3: (ver fotografía 11)

Pedra localizada a uns 23 metros ao E de O Viveiro 11.2, a uns 50 m ao
NE do novo depósito de auga e a uns 10 m ao SW dun valado de pedra. Trátase
dun pequeno bolo granítico de aspecto cúbico que aproximadamente mide 1,50 m
de alto. Os gravados están situados na parte superior, na zona onde conflúen dúas
das caras de pedra. Alí atopamos cinco cazoletas circulares de entre 6 e 11
centímetros e outra alongada duns 10 cm.

• GA36036109-Petróglifo de O Viveiro 11.4: (ver fotografía 12)

Pedra localizada a uns 20 metros ao SW de O Viveiro 11.3. Trátase
dunha pequena rocha exenta de 55 por 65 centímetros e uns 35 cm de alto
(semella que nalgún momento tamén formou parte dun valado de pedra que hai ao
seu carón, xunto ao camiño empedrado de Pedornes). Nela están gravados dous
semicírculos concéntricos, que ocupan unha cara da pedra, cunha cazoleta central
ovalada, de 6 por 9 cm, e que aproveitan a parte angular da rocha.

• GA36036110-Petróglifo de O Viveiro 11.5: (ver fotografía 13)

Pedra localizada inmediatamente ao S de O Viveiro 11.1 (a 1 metros
aprox.). Trátase dun afloramento a ras de chan e de superficie horizontal, que está
cuberto de terra (é moi posible que o gravado quedara á vista como consecuencia
do lume e as riadas posteriores). O motivo gravado é un reticulado ou axedrezado
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que a penas é visible debido á erosión natural polo que non se pode definir o
número de liñas e/ou retículas; aínda que está parcialmente cuberto de terra (parte
N), ocupa unha superficie aproximada de 30 por 45 centímetros.

• GA36036111-Petróglifo de O Viveiro 11.6: (ver fotografía 14)

Pedra localizada a uns 4 metros ao S de O Viveiro 11.5, Ladeira, ao
carón (uns 10 m á dereita) do camiño empedrado de Pedornes; conta cunha
superficie bastante regular e horizontal; a parte norte e leste está situada a ras de
chan, a parte sur e oeste sobresae algo do terreo debido a pendente natural do
mesmo. A rocha soporta unha combinación circular (de aproximadamente 21
centímetros de diámetro) composta por dous círculos concéntricos e unha coviña
central de 5 cm. É posible que teña máis motivos pero a pedra está cuberta en
parte por terra.

• GA36036112-Petróglifo de O Viveiro 111.1: (ver fotografía 15)

Pedra de 1,80 por 1,50 metros localizada a uns 50 m ao SW de O
Viveiro 11.4 que está a ras de chan polo lado leste e norte e sobresae uns 80
centímetros pola parte orientada á pendente natural do terreo (oeste e sur). A
superficie da rocha é bastante regular e se atopa lixeiramente abombada. Os
motivos gravados son unha figura axedrezada con dúas cazoletas en dous dos seus
laterais; atópanse bastante erosionados.

• GA36036113-Petróglifo de O Viveiro 111.2: (ver fotografía 16)

Pedra a ras de chan, de pequeno tamaño (60 por 45 centímetros) e
situada a 2 metros ao SE de O Viveiro 111.1. Hai un único gravado que ocupa
practicamente toda a parte visible da pedra: trátase dun motivo composto por dúas
coviñas circulares (de 14 e 21 cm de diámetro) que están unidas formando unha
única pía con forma de "8".

• GA36036114-Petróglifo de O Viveiro 111.3: (ver fotografía 17)

Pedra situada a penas a 1 metro ao N-NW de O Viveiro 111.1. A rocha,
que sobresae ata 70 centímetros do terreo a modo de pedra exenta, posúe unha
superficie abombada, irregular e horizontal. Os gravados, que a penas son visibles
a causa da erosión natural, semellan ser a representación dunha embarcación.

• GA36036115-Petróglifo de O Viveiro 111.4: (ver fotografía 18)

Gran afloramento situado ao NW de O Viveiro 111.1, ao outro lado dun
pequeno rego ocasional alí existente. Os gravados están localizados na parte sur
da rocha, nunha zona case vertical, e a penas son visibles por mor da acción da
erosión natural; aínda así pódese apreciar a presencia de varias combinacións de
círculos concéntricos e círculos irregulares ("tendencia" á forma cadrada).
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• GA36036116-Petröglifo de O Viveiro 111.5: (ver fotografía 19)

Rocha situada a uns 20 metros ao E de O Viveiro 111.1; conta cunha
superficie abombada, irregular e algo inclinada, case a ras de chan. No extremo
norte do afloramento aparece gravada unha figura cruciforme cun óvalo de 6
centímetros na súa base; a altura da cruz é de 17 cm e o ancho de 14 cm.

• GA36036117-Petróglifo de O Viveiro IV: (ver fotografía 20)

Rocha aparentemente exenta (de 1,50 por 1,10 metros) situada ao
carón dun camiño; presenta unha forma e superficie irregulares, lixeiramente
inclinada en dirección sur (pendente natural do terreo). Os gravados, que a penas
son perceptibles debido á acción da erosión natural, están formados por un
reticulado, un óvalo e dúas cazoletas.

• GA36036118-Petráglifo de A Xestosifia-0 Viveiro V: (ver
fotografía 21)

Rocha duns 0,95 por 1,50 metros situada a uns 40 m á dereita N do
camiño empedrado de Pedornes, xusto en liña cunha pequena ponte de pedra e ao
carón dun camiño de terra que vai paralelo ao empedrado. A pedra, que está a ras
de chan, ten o gravado nunha superficie regular e horizontal: trátase dunha
combinación circular duns 60 centímetros de diámetro máximo formada por varios
círculos concéntricos (dous seguros con posibilidade de un terceiro) e unha cazoleta
de 10 cm; as figuras están mai erosionadas e a penas son visibles.

• GA36036119-Petróglifo de A Xestosifia-0 Viveiro VI: (ver
fotografía 22)

Rocha de 4,50 (E-W) por 2,50 metros (N-S) que está situada a uns 10
m á esquerda SW do camiño empedrado de Pedornes (xusto á altura da 1 a casa de
Vilar). O afloramento, que está a ras de chan e inclinado cara ao W (seguindo a
pendente natural do terreo) ten unha superficie bastante regular a pesar do gran
número de diaclasas naturais existentes, tanto en sentido lonxitudinal como
transversal, o que Ile da un aspecto "axedrezado". Os motivos que aparecen
representados son un gran número de zoomorfos e antropomorfos realizados dun
xeito mai simple por medio de pequenos trazos rectos (a penas aparecen liñas
curvas).

• GA36036120-Petróglifo de A Xestositia-0 Viveiro VII: (ver
fotografía 23)

A rocha localizase a uns 10 metros á dereita (NE) do camiño
empedrado de Pedornes, nun afloramento bastante grande existente xunto a un
potente cerre de pedras cunha antiga construcción hoxe arruinada. Trátase dun
afloramento que sobresae do terreo; nunha superficie abombada e horizontal
obsérvase un taboleiro a modo de "ventaniña" cunhas medidas de 23 por 34

13



Control arqueolóxico en terreos do Monte VeciPial de San Mamede de Pedomes (Ola - Pontevedra). Memoria Técnica. 

centímetros, con sucos anchos (3 cm) e profundos (1-1,5 cm); tamén hai unha
pequena cazoleta de 4 cm de diámetro ao carón do motivo anterior.

• GA36036121-Petróglifo de A Cruz de O Viveiro: (ver fotografía
24)

A rocha localizase, exenta, formando parte do límite esquerdo do
camiño empedrado de Pedornes (dirección Vilar), uns 5 metros antes de chegar a
unha pequena ponte de pedra. Trátase dunha pedra que ten escavada unha cruz
latina de 14 por 17 centímetros e 3 cm de grosor, enmarcada por unha figura
"pseudorectangular" de 25 por 26 cm e un ancho suco de 2,5 cm.

• GA36036123-Petróglifo do Río do Vilar: (ver fotografía 25)

A pedra, que está a ras de chan na parte norte e sobresae 1,25 na
parte sur, forma parte dun afloramento granítico de gran tamaño. Os motivos
gravados estás situados na parte da rocha contraria á pendente, nunha superficie
irregular e algo inclinada ao norte (ao contrario da pendente natural do terreo). Os
motivos están moi erosionados por axentes naturais (a pedra é de gran groso) e por
elo a penas se ven; trátase de 3 dos denominados muíños naviculares de soporte
fixo situados en batería: 1- o máis claro, ten 63 por 25 centímetros; 2- situado
inmediatamente ao sur do anterior, ten uns 47 por 18 cm; 3- situado
inmediatamente ao sur do segundo, está tan erosionado que nin se pode medir con
certa precisión.

Tal como foi sinalado existen na zona dous elementos etnográficos:

ET-11-Camiño empedrado: (ver fotografía 26)

Camiño empedrado que se inicia ao pé do xacemento catalogado como
GA36036011-Monte do Castro e chega, alomenos, ata un gran cerrado de pedra
emprazado na vagoada do Río de Vilar. En zonas ten moi boa calidade e todavía se
conserva o pavimento en bo estado.

• ET-21-Encoro: (ver fotografía 27)

Localizado durante a visita de avaliación encargada pola Delegación
de Pontevedra, realizada antes da presentación do proxecto de Intervención, grazas
ás informacións aportadas por Javier COSTAS GOBERNA. Na actualidade atópase en
estado de abandono, moi colmatado de pedras e, sobre todo, terra como resultado
dos aportes das escorrentías. Aínda que a estructura do mesmo permanece en pé,
poden observarse algunhas pedras movidas, en parte pola acción da propia
vexetación.
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2. ESTRUCRURA DE OBRA.
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2.1. OBXECTI VOS DA INTERVENCIÓN.

Esta intervención foi plantexada en relación cos traballos de tala que
estaba previsto tiveran lugar en parte dos terreos do Monte Veciñal da parroquia de
San Mamede de Pedornes. Estos traballos de tala son o paso previo para a
rexeneración da citada área logo dos incendios forestais sufridos na zona no verán do
ano 2006. Esta tala vai afectar a unha masa arbórea representada por piñeiros e, en
menor medida, eucaliptos, na sua major parte queimados durante os xa referidos
lumes (en especial na zona do Alto do Morouzo): hai que suliñar que boa parte da
citada vexetación atopábase caida de modo natural como consecuencia do tempo
transcurrido desde os lumes sufridos no ano 2006, tenda crecido no transcurso deste
tempo unha abundante vexetación de monte baixo, que misturada coa madeira caida,
deu lugar a espazos de difícil acceso, case impenetrables.

Polo tanto, o obxectivo básico da intervención realizada pode
calificarse como de puramente patrimonial, entendido este como protección e
salvagarda daqueles elementos do pasado que aínda perduran e ademais poden
ser conservados. O modelo de intervención escollido para obter este propósito foi o
de un control arqueolóxico con carácter discontinuo.

2.1.1. Obxectivos Xerais.

En realidade dentro deste epígrafe haberla que mencionar un único e
gran obxectivo: conseguir preservar os elementos patrimoinais inventariados na

área de intervención durante os traballos de tala que foron levados a cabo. A
consecución deste fin debía lograse por medio do cumplimento dunha serie de
obxectivos complementarios entre sí:

- balizamento dos petröglifos antes da realización de calqueira
traballo no seu contorno.

- desbroces previos ao inicio dos traballos de tala, a fin de poder
valorar adecuadamente a incidencia que a tala e retirada da
madeira puidera chegar a ter sobre os elementos patrimoniais.

- talado e acarreo manual da madeira, realizado por un retén da
Consellería de Medio Rural.

- desbrozado dun perímetro no contorno dos petráglifos, a área así
tratada varía en función de cada un dos elementos catalogados
(presencia de camitios, muros de delimitacións de fincas,
titularidade dos terreos, ...) mais en xeral pode calcularse nuns 20-
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25 metros de radio ao redor do ben patrimonial a preservar. A
finalidade do mesmo é a de crear un espazo de seguridade libre de
vexetación a fin de facilitar o mentenemento da área desbrozada e
dificultar a propagación de incendios forestais.

- balizado dos elementos catalogados de modo perdurable, a fin de
facilitala localización exacta de cada un dos elementos.

Tal como indicaremos no capitulo 4. deste documento non todos estos
obxectivos puideron ser logrados, cando menos na totalidade dos casos, ben por
dificultades técnicas para a sua execución, ben por falta de continuidade nos
traballos por parte do retén de Medio Rural.

2.2. CONDICIÓNS DE OBRA.

Existen unha serie de factores que van a influir dunha forma positiva e
negativa na relización dos traballos de control arqueolóxico. Entre os elementos que
favorecen a realización do traballo destacamos os seguintes:

- a tala realizouse acompañada de desbroces previos nas áreas
próximas aos elementos catalogados, isto sempre favorece a
realización dun adecuado traballo de rexistro.

- a existencia dun riguroso traballo previo de prospección, realizado
baixo a dirección de Santiago VÁZQUEZ COLLAZO no outono do ano
2006, especialmente valioso tendo en conta as moi favorables
condicións de vexetación en que foi realizado (xusto logo dos
grandes lumes do verán).

- a execución dos traballos de tala e desbroce correron a cargo dun

retén dependente da Consellería de Medio Rural, polo tanto un
colectivo cunha maior sensibilidade patrimonial que a que
comunmente podemos preveer nunha empresa maderista.

Polo contra tamén existen diversas causas que complicaron e
dificultaron os traballos de control arqueolóxico:

- a abundante vexetación resultou un claro impedimento para o
desprazamento polo terreo e a observación visual necesaria para a
localización dos petróglifos con anterioridade ao inicio das labores de
tala, en especial tendo en conta as datas en que tiveron lugar os
traballos.

- a presencia de grandes cantidades de madeira caida de modo
natural sobre os petróglifos catalogados que, unido ao crecemento
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do monte baixo (silvas e toxos, principalmente) deu lugar a espazos
de difícil acceso.

- o escarpado do terreo complicou tanto o traballo de tala en si
mesmo, como a retirada da madeira talada. en especial tendo en
conta que parte dela manipulouse exclusivamente de modo manual,
dado que a presencia de petróglifos impedía a utilización de
maquinaria de tala e acarreo.

2.3. EQUIPO TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA.

* A composición do equipo técnico e persoal participante nos traballos
foi o seguinte:

- Un técnico arqueólogo (director de intervención): Joaquín FERRER
CRUZ

* O equipo de infraestructura:

O rexistro fotográfico foi realizado mediante tomas en soporte dixital.

A cartografía disponible corresponde á escala 1:10.000 (reduccións a
1:20.000, proporcionados polo Servizo de Arqueoloxia da Xunta de Galicia) e
1:5.000.
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3. METODOLOXÍA.
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A intervención pódese dividir en tres fases ou ámbitos de actividade:
unha primeira de consulta bibliográfica e documental, unha segunda que atinxe 6
control arqueolóxico propiamente dito e, finalmente, unha terceira fase consistente na
elaboración da correspondente Memoria Técnica, compendio dos resultados e
incidencias rexistradas durante o traballo de campo. A súa vez, cada unha desas tres
etapas, está subdividida en varias actuacións concretas.

3.1. PLANO DE INTERVENCIÓN.

3.1.1. Consulta bibliográfica e documental.

Como temos indicado ao longo deste documento a principal fonte de
información foi o asesoramento en campo de Javier Costas Goberna e a información
contida na Memoria Técnica dos Traballos de avaliación do Patrimonio Cultural nas
áreas afectadas polos incendios forestais; Concellos de Baiona, Oía e Crecente
(Pontevedra) e a Memoria Técnica da Prospección e delimitación planimétrica dos
xacementos arqueolóxicos do Concello de Oia (Pontevedra).

3.1.2. Control arqueolóxico.

O control arqueolóxico executouse segundo o proxectado, dun xeito
discontinuo durante o tempo que duraron as obras de tala na zona de intervención, os
taballos centráronse tanto na tala propiamente dita como nos traballos auxiliares de
corta e traslado da madeira talada, así como os necesarios traballos de desbroce a
fin de alcanzar as zonas de corta. Especial atención foi prestada á retirada da
madeira caida de modo natural sobre os petróglifos con anterioridade ao inicio dos
presentes traballos.

En canto a execución propiamente dita dos traballos de control, estos
consistiron na supervisión visual do proceso de tala e manipulación (traslado as
zonas de depósito), así como os traballos previos de desbroce (necesarios para
poder alcanzar as zonas de tala) en toda a zona de intervención e, de modo
particular, nas áraes próximas aos elementos patrimoniais invetariados. Os
elementos arqueolóxicos e etnográficos da área de traballo foron previamente
balizados, a fin de facilitar os traballos de control arqueolóxico.

Tal como se sinalou no capítulo anterior, os traballos realizáronse de
modo manual en todo o referente ao desbroce e tala nas áreas próximas á
localización dos elementos patrimoniais (ver fotografía 28), así como o traslado da
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madeira talada ás zonas de carga. En ningún momento foi utilizada maquinaria
para o talado ou traslado da madeira talada.

Hai que sinalar que, por motivos da integridade dos petróglifos, non se
procedeu a realización dos traballos previstos na que, desde o primeiro momento,
considerouse a zona mais sensible desde o punto de vista patrimonial, o grupo de
petróglifos de O Viveiro, en especial os situados na ribera do Río Vilar
(GA36036045, GA36036103, GA36036104 e GA36036116), en tanto o seu
emprazamento facía necesario a utilización de medios técnicos dos que se carecía
a fin de poder garantir a integridade dos elementos catalogados.

3.1.3. Rexistro arqueolóxico.

Durante a execución do control arqueolóxico foi realizada unha
documentación, por medio de fotografías, do estado en que se atopaban os
petróglifos afectados, o modo de executar os traballos e o aspecto final unha vez
rematados estos. Así mesmo, tamén ofrecemos fotografías das condicións en que se
atopan os petróglifos de O Viveiro, xustificando con elas a non realización dos
traballos proxectados.
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4. RESULTADOS.
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No presente capítulo porcederemos a relatar as incidencias acaecidas
durante a execución dos traballos en cada unha das suas fases, así como
xustificaremos as causas que levaron a non realización dalguns dos obxectivos
inicialmenbte previstos. Compre indicar que durante a realización destos traballos
non foron localizados nin materiais, nin estructuras de interés arqueolóxicos.

A continuación examinaremos os distintos traballos realizados.

4.1. TRABALLOS DE TALA E DESBROCE.

A realización dos traballos de desbroce e tala (que incluen a recollida da
madeira caida de modo natural) corrió a cargo dun retén proporcionado pola
Consellería de Medio Rural, por medio dos efectivos dependentes do Distrito Forestal
de Porriño e coa colaboración do Guarda Forestal baixo cuia xurisdicción atópase o
Concello de Oia. Debemos indicar que por motivos organizativos dos reténs do
distrito de Porriño o número de días asignados á realización destas tarefas era
limitado e reducido, como consecuencia disto non foi posible proceder á tala e
desbroce do contorno da totalidade dos petróglifos que se plantexaron inicialmente,
así o GA36036118 non puido ser desbrozado, nin retirada a madeira caida sobre el
logo dos incendios do verano do ano 2006.

No apartado 6. deste documento ofrecemos unha selección de
fotografías dos distintos elementos afectados polos traballos realizados, de modo
sucesivo incluimos a visión de cada un dos petróglifos, ou grupo de petróglifos,
segundo os casos, logo de terse realizado os traballos (ver fotografías 29-38).

Mención aparte merecen o grupo de petróglifos de O Viveiro, situados
ao carón do Río Vilar (GA36036103, GA36036104, GA36036116 e GA36036045).
Nestos tampouco foron realizados os traballos de tala previstos, mais os motivos
foron manter a integridade dos propios elementos patrimoniais. O emprazamento
destes elementos presenta unha serie de peculiaridades-dificultades para a
realización dos traballos de tala:

- atópanse ao carón dun cauce fluvial, coas conseguintes dificultades
para o desprazamento sobre o terreo.

- a zona presenta unha orografía moi complicada pola gran cantidade
de afloramentos graníticos que ocupan a totalidade da superficie,
imped indo o acceso de tractores para a retirada da madeira

- o gran número de petróglifos alí situados, así como a proximidade
entre eles, non permite establecer zonas de almacenamento da
madeira talada

- as árbores presentes na zona son todas elas eucaliptos de gran
porte, como consecuencia a sua tala ofrece dificultades si ternos en
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conta que deben ser dirixidas na sua caida cara a zonas alonxadas
dos petróglifos, que como tense dito están moi concentrados nese
lugar

Como consecuencia do anteriormente exposto, a tala nese ámbito
precisa dunha serie de medios técnicos dos que carece o retén da Consellería de
Medio Rural, que non pode garantir a integridade dos petróglifos durante os traballos
de tala. Polo tanto, coa conformidade dos servizos técnicos da Delegación de Cultura
de Pontevedra, decidiuse a suspensión das tarefas neste ámbito. (ver fotografías 39-
41)

Paralelo aos traballos de tala foi a realización do desbrozado dunha
ampla zona perimetral que, aínda que varía en función de cada un dos elementos,
presenta un radio ao redor dos mesmos de 20-25 metros. Tal como tense comentado
en liñas anteriores a finalidade deste espazo é habilitar unha zona de seguridade
frente á propagación de lumes.

4.2. TRABALLOS DE BALIZADO.

Xunto aos traballos de tala e desbroce estaba previsto o balizado con
materiais perdurables no tempo dos petróglifos, a fin de facilitala sua localización en
futuros traballos de acondicionamento do monte. Este balizado estableceuse no
límite do espazo de 20-25 metros arredor de cada un dos elementos catalogados (ou
do conxunto de varios deles no caso de situarse agrupados). O método previsto para
este balizado foi o fincado de estacas de eucalipto a distancias regulares de 5-6 m e
cunha altura variable, pero suficiente como para destacar na paisaxe; é preciso
indicar que naqueles casos nos que no límite da área perimetral desbrozada existen
outros elementos de sinalización (muros ou paredes) estos sería usados no canto das
citadas estacas, da mesma maneira de existir nese punto árbores que debían ser
talados, respetaríase o seu tronco ata unha altura que permitira o seu uso como fito
sinalizador (é dicir, amado de estaca de balizado).

Tal como sucedeu no caso dos traballos de tala, dado que o número de
días asignado pola Consellería de Medio Rural ao retén encargado de realizar estos
traballos foi insuficiente, e o balizado non puido ser realizado; dado que se deu
prioridade aos traballos de desbroce, tala e retirada da madeira caida.
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Tal e como quedou exposto ao longo do presente texto, os resultados
acadados nos traballos de tala son claros no que respecta á inexistencia de novas
xacementos arqueolóxicos, nin materiais asociados aos xa coñecidos.

Sobre a base destes datos informamos á Delegación Provincial de
Cultura de Pontevedra que durante a execución dos traballos de tala e desbroce non
teñen acontecido incidentes mencionables en relación coa preservación dos bens
patrimoniais. Debemos facer constar, non obstante, que os traballos de tala e
desbroce realizados, senda de gran interés para a conservación dos xacementos
arqueolóxicos, precisarían ser continuados no tempo, con novos desbroces realizados
anualmente cos necesarios controis arqueolóxicos. Especial mención merece o
grupo de petróglifos situados na ribeira do Río Vilar (GA36036045, GA36036103,
GA36036104 e GA36036116) donde os traballos previstos non tiveron lugar dadas as
carencias materiais e técnicas do equipo destinado a realizar os traballos de tala.
Tendo en conta o especial valor patrimonial dos petróglifos alí localizados, e os riscos
que para eles supón a existencia dunha frondosa vexetación e o crecemento
incontrolado de especies arbóreas, recomendamos o estudio das medidas oportunas
para o talado e desbroce da zona.
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6. APARTADO GRÁFICO (LÁMINAS).
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A continuación incluense tres láminas que constituen a representación
gráfica da información contida neste documento, correspondendo unha delas a
localización xeral de Oia dentro de Galicia, a situación da parroquia de San Mamede
de Pedornes dentro do Concello de Oia e en relación coas restantes parroquias do
termo municipal e unha terceira lámina amosa a área de intervención e a localización
dos elementos patrimoniais nela situados.

LAMINA 1: Localización xeográfica do Concello de Oia.

LÁMINA 2: Parroquia de San Mamede de Pedornes no Concello de Oia.

LÁMINA 3: Área de intervención e elementos catalogados.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecirial de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

7. APARTADO GRÁFICO (FOTOGRAFÍAS).
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

1. GA36036036-Petróglifo do Alto do Morouzo IV.

2. GA36036045-Petröglifo de 0 Viveiro I.1-Auga dos Cebros
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Veciñal de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

3. GA36036085-Petróglifo do Alto do Morouzo I

4 GA36036086-Alto do Morouzo Il-Pedra do Cazador.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Ola - Pontevedra). Memoria Técnica. 

5. GA36036087-Alto do Morouzo III.

6. GA36036088-Petróglifo do Alto do Morouzo.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

7. GA36036103-Petróglifo de 0 Viveiro 1.2

8. GA36036104-Petreelifo de 0 Viveiro 1.3
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

9. GA36036106-Petróglifo de 0 Viveiro 11.1

10. GA36036107-Petróglifo de 0 Viveiro 11.2.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecitlal de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

11. GA36036108-Petróglifo de 0 Viveiro 11.3.

12. GA36036109-Petróglifo de 0 Viveiro 11.4.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

13. GA36036110-Petróglifo de 0 Viveiro 11.5.

14. GA36036111-Petróglifo de 0 Viveiro 11.6
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

15. GA36036112-Petró glifo de o Viveiro111.1.

16. GA36036113-Petróglifo de 0 Viveiro 111.2..
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecitial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

17.GA36036114-Petróglifo de 0 Viveiro 111.3.

18. GA36036115-Petróglifo de 0 Viveiro 111.4..
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Control arqueoláxico en terreos do Monte Vecinal de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

19. GA36036116-Petróglifo de 0 Viveiro 111.5

20. GA36036117-Petrdeglifo de 0 Viveiro IV.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecitial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

21.GA36036118-Petróglifo de a xestosiña-0 Viveiro V.

22. GA36036119-Petróglifo de A Xestositia-0 Viveiro VI.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

23. GA36036120-Petróglifo de A xestosilia -0 Viveiro VII

24. GA36036121-Petróglifo de A Cruz de 0 Viveiro.
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Control arqueoláxico en terreos do Monte Veciñ'al de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

25. GA36036123-Petróglifo do Río do Vilar.

26. ET-11-Camilio empedrado.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Veciñal de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

27. ET-21-Encoro.

28. Execución manual dos traballos de tala.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Veciñal de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

29. GA36036036, GA36036087 e GA36036088 logo de rematados os traballos de tala e desbroce.

30. GA36036085 e GA36036086 logo de rematados os traballos de tala e desbroce.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecirial de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

23. GA36036120-Petróglifo de A xestoshia —0 Viveiro VII

24. GA36036121-Petröglifo de A Cruz de 0 Viveiro.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecírlal de San Mamede de Pedomes (Ola - Pontevedra). Memoria Técnica. 

25. GA36036123-Petróglifo do Río do Vilar.

26. ET-11-Camiflo empedrado.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oía - Pontevedra). Memoria Técnica. 

27. ET-21-Encoro.

28. Execución manual dos traballos de tala.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Veciflal de San Mamede de Pedomes (Dia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

29. GA36036036, GA36036087 e GA36036088 logo de rematados os traballos de tala e desbroce.

30. GA36036085 e GA36036086 logo de rematados os traballos de tala e desbroce.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Veciñal de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

39.Petröglifos na ribeira do Río Vilar: GA36036045, GA36036103, GA36036104 e GA36036116.

40. Vexetación arbórea de gran porte no contorno dos petróglifos da ribeira do Río Vifer.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Ola - Pontevedra). Memoria Técnica. 
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

1. SÍNTESE ARQUEOLÓXICA.
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Control arqueolóxico en terreos do Monte Vecifial de San Mamede de Pedomes (Oia - Pontevedra). Memoria Técnica. 

O control arqueolóxico realizado en terreos do Monte Veciñal en Man

Común de Pedornes, no Concello de Oia (Pontevedra) ao longo dos meses de maio
a outubre do ano 2008 foron promovidos pola Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural, a través da Delegación de Cultura da Provincia de Pontevedra, como
consecuencia dos traballos de tala e retirada de madeira queimada (caida durante
os lumes do verán do ano 2006), paso previo para a rexeneración do monte que
proxecta realizar a comunidade de vecinal.

A execución dos traballos de tala afectou a un total de vinteseis
petróglifos e dous elementos etnográficos sendo o traballo da tala executado por un
retén do Distrito Forestal de Porriño, dependente da Consellería de Medio Rural.
Os traballos tal como foron proxectados inicialmente incluían, xunto á xa
mencionada tala e retirada de madeira queimada, o desbroce dun perímetro de 20-
25 metros ao redor de cada un dos elementos catalogados (ou do conxunto de
varios deles no caso de estar agrupados), así como o balizado dos elementos
arqueolóxicos e etnográficos afectados pola actuación presente. Este balizado
estaba previsto fora realizado con materiais perdurables no tempo a fin de facilitar a
localización dos petróglifos durante futuras actuacións no monte.

Os traballos plantexados inicialmente non puideron executarse
totalmente por duas causas:

- o espazo físico no que se sitúan os petróglifos localizados na

ribeira do Río Vilar presenta grandes dificultades para a realización
dos traballos de tala, máximo tendo en conta a gran envergadura
dos eucaliptos existentes na área. Todo elo facía necesario dispor
duns medios técnicos dos que se carecía no momento,
renunciándose á actuar en dicha zona.
o número de xornadas que Medio Rural habilitou para a execución
da tala por parte do seu retén resultou insuficiente dada a
metodoloxía utilizada (desbroce, tala e acarreo da madeira con
métodos manuais).

Como conclusión dos traballos de control arqueolóxico de tala e
desbroce comunicouse á Delegación de Cultura de Pontevedra que non teñen
acontecido incidentes mencionables en relación coa preservación dos bens
patrimoniais. Facendo constar que os traballos de tala e desbroce realizados,
sendo de gran interés para a conservación dos xacementos arqueolóxicos,
precisarían ser continuados no tempo, con novos desbroces realizados anualmente
cos necesarios controis arqueolóxicos. Especial mención merece o grupo de
petróglifos situados na ribeira do Río Vilar, donde os traballos previstos non tiveron
lugar dadas as carencias materiais e técnicas do equipo destinado a realizar os
traballos de tala. Tendo en conta o especial valor patrimonial dos petróglifos alí
localizados, e os riscos que para eles supón a existencia dunha frondosa vexetación
e o crecemento incontrolado de especies arbóreas, recomendamos o estudio das
medidas oportunas para o talado e desbroce da zona.
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