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1.-FICHA TÉCNICA

DOCUMENTO: INFORME VALORATIVO-MEMORIA TÉCNICA titulada: "Control
arqueolóxico para os labores de rehabilitación da capela do Dulce Nombre de Jesus.
Castro de Troña. Sta. Mariña de Pías, Ponteareas (Pontevedra)"

PROXECTO DE OBRA: "Proxecto básico e de execución de rehabilitación da capela
do castro de Traía"

ARQUITECTA: María González Rumbo

LOCALIZACIÓN: Castro de Troria. Santa Mariria de Pías. Ponteareas (Pontevedra)

PROMOCIÓN: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e
Turismo. Xunta de Galicia

TIPO DE INTERVENCIÓN: Control arqueolóxico dos movementos de terras.

DIRECCIÓN TÉCNICA: Juan José Pedes Fontao

DATA AUTORIZACIÓN: 13 de outubro de 2011

CLAVE AUTORIZACIÓN: CT 102A 2011/524-0

DATAS EXECUCIÓN: 20-21 de outubro de 2011

3



2.-INTRODUCCIÓN

O presente documento ten como obxecto a presentación dos resultados obtidos na
intervención arqueolóxica de control de obras para os labores de rehabilitación da capela
do Dulce Nombre de Jesús, situada no cimo do castro de Troria, parroquia de Santa Mariria
de Pías, Municipio de Ponteareas.

O motivo da súa redacción ven como consecuencia do proxecto básico e de
execución elaborado pola arquitecta María González Rumbo, por encargo da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural, onde se prevé a renovación da soleira da sancristía da capela,
para o cal será necesario o movemento de terras correspondente.

Con data 6 de outubro de 2011 preséntase no rexistro xeral da Xunta de Galicia en
Santiago de Compostela o correspondente proxecto de intervención i , para a súa
autorización a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

A intervención foi autorizada polo devandito organismo, en favor do que subscribe,
con data 13 de outubro de 2011, constando como clave de identificación CT 102A
2011/524-0.

Os traballos arqueolóxicos foron desenvolvidos entre os días 20 e 21 de outubro de
2011.

Juan José Perles Fontao: "Control arqueolóxico para os labores de rehabilitación da capela do Dulce Nombre de
Jesus. Castro de Troña. Sta. Marilla de Pías, Ponteareas (Pontevedra)". Outubro 2011
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3.-SITUACIÓN, DESCRICIÓN E CONTEXTO HISTÓRICO

A capela do Dulce Nombre de Jesús se sitúa no cimo do Castro de Trofía,
pertencente á parroquia de Sta. Marifia de Pías, termo municipal de Ponteareas.
Accederemos a el dende esa localidade a través da estrada que se dirixe a Mondaríz-
Balneario, a uns 5 km de distancia. (Plano 1)

Dende o punto de vista arqueolóxico os achados que se puidesen derivar da
execución das obras, estarían directamente relacionados coa presencia do castro de Trofía
que ocupa a totalidade da elevación. En canto a capela sabemos que é unha reedificación
dun templo anterior, efectuada a principios do século XX por iniciativa dun particular, polo
que era posible a aparición dalgún vestixio dese templo primitivo se ben o noso major
interese era a documentación dos niveis castrexos.

O xacemento é un exemplo arquetípico de asentamento da denominada cultura
castrexa, definida pola edificación de aldeas fortificadas nun ambiente cultural
correspondente a Idade do Ferro. Dende o ano 1927 foi obxecto de diversas actuacións
arqueolóxicas que hoxe en día permiten admirar ó redor dunhas cincuenta estructuras
organizadas en dous recintos habitacionais, delimitados por sendas murallas defensivas.

Froito das actuacións arqueolóxicas levadas a cabo no xacemento é posible
concretar unha ocupación comprendida en os séculos VI / V a. C., ata o século I d. C. e
unha reocupación a mediados do século III d. C.

A modo de resumo poderiamos citar as campañas de escavación efectuadas:

• Ata 1927. Primeiras exploracións efectuadas por Enrique Peinador
• 1927 e 1928. Primeiros traballos sistemáticos Baixo a dirección de Luis Pericot
• 1929-1930. Escavacións de carácter oficial. Luis Pericot e López Cuevillas.
• 1931-1950. Dirección de López Cuevillas
• 1981-1991. Escavación modernas baixo a dirección de Jose Manuel Hidalgo

Cunha actuación puntual no ano 1981, a partir do ano 1986 e con diversas
interrupcións, o castro é obxecto de diversas campañas de consolidación que permitiron
conservar os vestixios desenterrados nun excelente estado.

Debido ós valores do xacemento é declarado Ben de Interese Cultural polo Decreto
403/2009 do 22 de outubro (DOG n° 219 do 9 de novembro de 2009).
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4.-PROXECTO DE OBRA: SÍNTESE

O proxecto arquitectónico de rehabilitación pretendía unha recuperación sobre as
bases constructivas do edificio, "reaproveitando os elementos materiais que reúnan tal
posibilidade, subsanando deficiencias e mellorando as condicións construtivas e
estruturais con tales mesmos medios cando proceda".

Para elo estaba previsto intervir en varias frontes: cuberta, paramentos verticais,
pavimentos e carpinterías.

Dende o punto de vista arqueolóxico a única acción que requiría dun control e
seguimento era a correspondente ós pavimentos, en concreto a renovación da soleira da
sancristía. O estado previo deste espacio estaba repartido en dous acabados distintos, ó
fondo, unha soleira de lousas de pedra de 3 por 2,70 m. e cara a porta, un pavimento de
formigón de 4 x 2,70 m. Unicamente este segundo sector era obxecto de renovación,
permanecendo o lousado no seu estado orixinal. (Plano 2)

Segundo as especificacións do proxecto, o esquema de renovación desta soleira
consistía na introducción de tres capas sucesivas: encofrado perdido de Caviti de 5 cm.,
unha segunda de formigón de 5 cm., e terceira, solado de granito silvestre abuxardado en
baldosas de 60x40x3cm, recibido con morteiro de cemento CEM 32,5N e area de
miga (M-5). Tendo en conta o anterior o rebaixe necesario se situaba entre os 15 e 16 cm.
para albergar o conxunto.

Como veremos nos seguintes epígrafes, a localización dun preparado pétreo, a
modo de piso, xusto debaixo do existente, obrigou a modificar a solución final, realizando
unicamente unha reposición do cemento como acabado final.
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5.-INTERVENCIÓN AROUEOLÓXICA E METODOLOXÍA

5.1.-Tipo de intervención e metodoloxia

Trabo visto e ante a resolución da Delegación Provincial de Pontevedra da
Consellería de Cultura, realizouse unha intervención arqueolóxica de control de obras.

Os diversos movementos de terras foron controlados coa presencia do que subscribe
como director técnico da actuación, limitada, como logo veremos, á extracción do piso de
cemento. A remoción foi efectuada completamente por medios manuais.

Recolleuse a seguinte documentación para a súa inclusión no presente informe-
memoria:

• Planta final con cotas.
• O nivel "O" de referencia foi ubicado no limiar da porta de entrada a sancristía

dende o exterior. (Plano 6, Lámina 3)
• Documentación fotográfica.

5.2.-Materiais arqueolóxicos

Non foron localizados materiais mobles de carácter arqueolóxico, o cal t'arase constar
na declaración de depósito de materiais, no Anexo 1 do presente documento.

5.3.-Informes e memoria

O desenvolvemento da actuación permite presentar nun único documento o informe
de valoración así como a memoria técnica final, dando, deste xeito, por rematado o
expediente arqueolóxico orixinado pola obra.
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6.-DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS

Os traballos foron executados entre os días 20 e 21 de outubro de 2011, coa única
participación do que subscribe.

Comezouse pola eliminación do piso de cemento existente na metade norte da
sancristía como punto de inicio para o rebaixe da soleira previsto. Este pavimento consistía
nun botado de moi pouco grosor, cunha fina capa de zahorra colocada directamente sobre o
nivel anterior que en conxunto sumaban un paquete de ó redor dos tres centímetros.

Inmediatamente por debaixo da zahorra apareceu un preparado de pedra realizado
con pezas de diverso tamaño con aparencia de pavimento que cubría a totalidade da
superficie. A localización deste elemento supuxo a paralización dos traballos tanto para
poder efectuar as tarefas de documentación, como para poder informar á Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural e así tomar a decisión mais oportuna en canto á continuidade das
obras, xa que a execución do proxecto, tal e como estaba prevista, requiriría do desmonte
desa estructura.

Foi, polo tanto, realizado un debuxo a escala do elemento con tomas de cotas, así
como fotografía.

En canto á execución da obra, finalmente optouse por conservar a estructura,
modificando o esquema constructivo. Sobre o preparado de pedra foi colocado un vinilo
negro groso que recibiría un pavimentos de cemento, semellante ó existente.
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Asdo. Ju Pe les Fontao

Tui, a 11 vembro de 2011

7.-RESULTADOS E VALORACIÓN

A eliminación do pavimento de cemento existente na metade norte da sancristía da
capela, puxo ó descuberto un preparado de pedra con aspecto de pavimento. O seu análise en
detalle indica que no se trata dun verdadeiro piso á vista, realizado para o seu uso como tal,
senón dun coidado traballo de illamento do chan, cunha cara superficial moi homoxénea e
horizontal para poder recibir o verdadeiro pavimento, probablemente efectuado con listóns e
táboas de madeira do que non quedaba ningún resto. Corrobora está conclusión o propio
estado dese espacio que non amosa ningún tipo de filtración de humidades,
fundamentalmente aquelas procedentes do subsolo por capilaridade.

Este preparado cubre a totalidade da superficie que comprendía o piso de cemento. A
súa composición inclúe a colocación de pequenas lousas de grao, de tamaños e formas
variadas, tanto alongadas, como cuadrangulares, todas elas irregulares, non sobrepasando os
40 cm. de lonxitude. Xunto a elas, unha boa parte está realizada con cachotería, cun profuso
traballo de acuñado. No plano adxunto pódese apreciar o esquema constructivo

No fondo da estructura, a uns 70 cm. das lousas do pavimento, aparece un pontón de
madeira colocado en horizontal e en sentido transversal, á mesma cota que as pedras,
empregado como base dun antigo tabique de separación hoxe inexistente. Segundo
información oral aportada por un vecirio de Pías, esa separación permitía diferenciar o
espacio da sancristía real, con acceso dende o presbiterio da igrexa, do vestíbulo de entrada
dende o exterior, empregado en ocasións como comedor dos sacerdotes nos días da festa.

A súa cota final, medida dende a soleira da porta exterior, o sitúa como media a uns 3
cm. de profundidade, aínda que nalgún punto, aparece mais destacado (a 2 cm.) o afundido (6
cm.)

A adscrición do elemento é clara, sendo contemporánea ó conxunto da capela, como
parte dos traballos de saneamento do solo do templo, neste caso do ámbito da sancristía.
Queda descartada calquera tipo de relación cos restos do poboado castrexo.

7.1.-Valoración patrimonial

Con esta intervención cumpriuse o requirimento da Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural de levar a cabo una intervención arqueolóxica de control de obras. A actuación
cumpriu os obxectivos do Proxecto de Intervención, realizándose o seguimento dos
movementos de terras e documentación posterior.

A maiores do interese da localización do elemento descrito, a inexistencia de
vestixios arqueolóxicos, permitirían dar continuidade o programa de obras sen mais
condicionantes dende o punto de vista patrimonial.
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ANEXO 1-Declaración de depósito de materiais arqueolóxicos



PeagTontaoAsdo. J

DECLARACIÓN DE DEPÓSITO DE MATERIAIS

Juan José Perles Fontao, 
en relación ó

proxecto "Control arqueolóxico para os labores de rehabilitación da capela do Dulce
Nombre de Jesus. Castro de Troña. Sta. Marilú' de Pías, Ponteareas (Pontevedra)"

DECLARA:

que de acordo co establecido no Decreto 199/1997 do 10 de xullo, artigo 12,
con respecto ó depósito de materiais arqueolóxicos, tal e como quedou especificado na
descrición da intervención, non foi recollido material arqueolóxico de ningún tipo.

Como consecuencia é innecesaria a acta de depósito de materiais, o cal se
comunica a efectos de completar a tramitación do presente expediente.

Tui, a 11 de n vembro de 2011



PLANOS



ÍNDICE DE PLANOS

1.-Situación xeral. E/1:25.000

2.-Ámbito do control e esquema da obra. E/1:200 / 1:50

3.-Planta acotada das estructura. E/1:20
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INFORME VALORATIVO-MEMORIA TÉCNICA
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SITUACIÓN
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Sacristía: zona de actuación
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CONTROL ARQUEOLÓXICO PARA O PROXECTO DE PLANO N°.

REHABILITACIÓN DA CAPELA DO DULCE NOMBRE
DE JESUS .STA. MARIÑA DE PÍAS. PONTEAREAS 3(PONTEVEDRA)

INFORME VALORATIVO-MEMORIA TÉCNICA
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

PLANTA ACOTADA DA ESTRUCTURA

ARQUEÓLOGO: JUAN JOSÉ PERLES FONTAO ESCALA: 1:20 NOVEMBRO 2011



LÁMINAS



Lámina 1:
Vista xeral do preparado da sancristía dende o sur.

Lámina 2:
Vista xeral do preparado da sancristía dende o sur.



Lámina 3:
Vista xeral do preparado da sancristía dende o norte.

Lámina 4:
Detalle do pontón de madeira como baseamento do tabique de división.




