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Ficha técnica
Título: Memoria para os traballos de control arqueolóxico nas

obras de mellora e acondicioamento de exteriores no castro e
igrexa de Santa María do Castro

Emprazamento: O castro, Cervantes.
Tipo de actuación: Control arqueolóxico
Dirección: Luis Fco. López González.

Continuando cas obras de limpieza que se realizaron no ano
2006 de cara a posta en valor do conxunto arqueolóxico do Castro e
Igrexa de Santa María, no concello de Cervantes, determinouse,

por parte da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, a
realización dunha actuación en relación ca mellora de
acondioamento de exteriories e accesos neste conxunto, cun
seguimento e control arqueolóxico dada a importancia e a

situación dos restos implicados en ditas labores.
Neste proxecto presentanse os requisitos administrativos

necesarios para solicitar o correspondente permiso de actuación
arqueolóxica sobre este asentamento, dentro do concello de

Cervantes.
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2. 0 CONXUNTO ARQUEOLOXICO DE SANTA MARIA
2.1. DESCRIPCIÓN DA ZONA DE TRABALLO.
A zona de traballo esta formado polo conxunto arqueolóxico
que representan o castro de Santa María e a Igrexa sita sobre
parte dos seus restos cuio orixen se remonta alomenos o século
XIII-XIV.
O conxunto instalase nun pequeno sainte en espolón da
suave ladeira do monte, que configura un pequeno meandro do río
Quindós.
O castro foi utilizado para a ubicación na súa cima da igrexa
de Santa María e o seu cimiterio, e posteriormente foi danado pola realización das melloras na pista de acceso a dita igrexa motivo
que provocou a súa escavación no ano 1995.
O castro conta cun recinto que se atopaba bastante ben
delimitado po-lo pronunciado do terreo en todo o seu perímetro,
agas no Norte, onde pese a súa alteración, aínda se pode apreciar
a construcción dunha muralla neste sector, tra-lo que se realizou
un foxo, hoxe en dia colmatado po-la pista de acceso. Iste foxo pola súa disposición en "V" parece tratarse dunha obra hidráulica
cuia relación coa explotación aurífera que queda ao Noroeste do
xacemento é evidente. No sector Sur e xa a extramuros do recinto,
parece que se aprecia un pequeno aterrazamento máis baixo en
clara coexión co recinto castrexo propiamente dito. En definitiva
con poucas obras de delimitación conseguese unha amplia zona de
habitación.
O aspecto máis sobresainte posiblemente sexa o estado de
conservación das construccións, pese as alteracións sufridas, que
nun primeiro momento estan a falar dun aproveitamento intensivo
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do espacio interno do xacemento, asemade conservan unha

potencia estratigráfica considerable.
Santa María de Castro es una pequeña iglesia rural de
planta basilical absidiada. Se compone de nave única de planta
rectangular y ábside de menor altura que la nave, también de
planta rectangular. Debe indicarse que tanto la nave como el
ábside no guardan proporciones regulares. La iglesia cuenta en la
actualidad con dos vanos de entrada, situados en sus fachadas S y

W, ambos rematados al exterior por arcos de medio punto
dovelados, con derrame al interior, el S adintelado y el W
rematado en arco escarzano. Asimismo, se conservan cinco
ventanas en su fachada meridional, todas ellas irregulares, con
doble derrame y rectangulares al exterior e interior, exceptuando
la más occidental abierta en el ábside que es de medio punto al
interior. En el testero se conserva también una pequeña ventana
de forma alancetada.
Toda la fábrica está realizada en aparejo de mampostería de lajas
de esquisto, posiblemente revestida en su totalidad al exterior,
conservándose el revestimiento en algunas zonas. Se debe indicar
que el edificio carece de elementos de estilo, con excepción de la
ventana alancetada anteriormente citada y una espadaña de tres
cuerpos que corona su fachada W.
A referencia documental máis antiga é de 1584, no Libro de
Beneficiales, Mazo 2, onde se cita o edificio coma capela
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2.2 SITUACION I EMPLAZAMIENTO.

5

SANTA MARIA DO CASTRO
LOCALIZACION XERAL DO CONXUNTO ARQUEOLOXICO
--------------

\

CASTRO DE STA. MARIA DE CERVANTES
SUPERFICIE EXCAVADA.

N

Memoria do control arqueolóxico no castro de Santa Maria, Cervantes

Lugo, 2006

3.- VALORACIÓN PATRIMONIAL DA INTERVENCION.
O xacemento castrexo de Santa María é de gran interese
dende o punto de vista científico, xa que aporta moitos datos sobor
da investigación do fenómeno castrexo no intre da transición das
culturas prerromanas ó mundo romano nunha zona ata o de agora
virxe, que podería servir de contraste e complemento a outros
estudios realizados en zonas mineiras.
En realidade e pese a tratarse

dun único emprazamento en

vez de falar dunha soa intervención deberíamos falar de outras
paralelas por un lado a relativa á necrópole que se remonta alo
menos ó século XIV, de rito cristián, e que afecta seriamente á

segunda a un poboado mineiro de época castrexa, habitado nos
séculos 1 -II da nosa era. Ademais sobre todos os restos levantouse
unha capela e unha igrexa no século XIII-XIV (según as lecturas
estratigráficas murarias realizadas por Rebeca Blanco Rotea), dita

igrexa sufriu sucesivas remodelacións e hoxe en dia ainda esta
aperta o culto
Neste senso e tras as diferentes intervencións levadas a cabo
neste xacemento polo mesmo equipo que abordou os presentes
traballos, nas campañas dos anos 1995, 1996 e 1999, ternos
documentado un total de 66 sepulturas

na necrópole medieval e 26

construccións no poboado de época castrexa. E dispomos dunha
ampla información, que comprende boa parte dos aspectos da vida
diste xacemento á vez que nos ofrece novas hipóteses para
traballar e completar o seu estudo.
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4.- OBXETIVOS e METODOLOXIA
O obxetivo principal desta actuación foi o control

arqueolóxico das obras da mellora e acondioamento de exteriores e
accesos no Castro e igrexa de Santa María, é dicir de todo o

conxunto arqueolóxico e o seu entorno e conseguir a mellora e a
adecuación dos espacios arqueolóxicos para as visitas.

Neste caso en concreto os traballos consistiron no control
arqueolóxicos das seguintes actuacións:

1.- A retirada da actual escaleira que da acceso a igrexa para a
construcción dunha nova.
2.-

A dotación dunha pasarela elevada anexa os restoa

arqueolóxicos,

que cumpre dous obxetivos a cubrición da parte

posterior dos nichos e a dotación dunha plataforma elevada para
conseguir unha nova visión dos restos.

Nambolos dous casos levouse a cabo un seguimento
arqueolóxico dos traballos centrados fundamentalmente no
momento da retirada da actual escaleira para o primeiro dos casos,
e

na escavación superficial das cuadriculas para a instalación das

zapatas da pasarela.

Neste caso concreto o conxunto fundamental de datos que
sirven de base a un traballo deste tipo, foron obtidos por o equipo
que realizou a intervención arqueolóxica e foron abordados e
7
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estudiados en fases previas durante anos anteriores, polo que

dende un principio xa se contou cunha base de documentación
sólida, que nos proporcionou unha valoración precisa sobre as
características do conxunto arqueolóxico obxeto de estudo.
Estos traballos ralizaronse sobre o área que comprende a
parte central do conxunto sobre os restos do que foi o poboado
castrexo no século 1 -II d.c.

De forma xeral os obxetivos foron os seguintes:
• Documentación de novas estructuras ou achadegos
• Rexistro da información arqueolóxica.
•

Garantizala protección do castro.

• Facilitar a visita e a interpretación do castro

En primeiro lugar e denantes de comenzar a intervención
arqueolóxica propiamente dita llevouse a cabo unha
documentación fotográfica exhaustiva para poder comparar os
resultados finais e ter toda a información orixinal das estructuras
do asentamento. Esta documentación foi desenrolandose o mesmo
tempo que os traballos que se realizaron durante varias fases da
actuación.
No control dos traballos de desmonte i escavación de zapatas
realizouse un control exhaustivo na procura de achadegos
Na fase posterior e inmediatamente finalizados os traballos
mencioados, con todoslos datos recollidos elaborouse a memoria da
actuación realizada no que constan os resultados da intervención.
8

5. ZONAS DE ACTUACION
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1. Demolición de escalera existente y ejecución de escalera
de acceso en mampostería de pizarra tomada con mortero de
cal.
2. Ejecución de pasarela en estructura metáliza galvanizada
y atornillada. Recubrimiento de traseras de los nichos con
tabla de pino tratada en autoclave (vacio-presión) y acabado
lasur al agua color nogal. Acopio de piedra procedente de la
excavación arqueológica.

o
o
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6.- RESULTADOS DOS TRABALLOS

No primeiro lugar e denantes de escomenzar a intervención
arqueolóxica propiamente dita levouse a cabo unha documentación
fotográfica, o mesmo que no momento dos resultados finais de xeito que
ternos todala información orixinal de cómo se desenrola a actuación.
Traballos

de control arqueolóxico:

As tarefas que se realizaron durante o desenvolvemento dos
traballos de acondicioamento do xacemento implican un
coriecemento real das estructuras a tratar, dada a complexidade da

estratigrafia superposta que existe no interior da superficie que
abarca o xacemento, e que se implica nestos traballos, asi coma se
ten que coriecer os puntos de referencia de cara a localización de
posibles achadegos arqueolóxicos ou arquitectónicos.
O obxetivo principal desta actuación foi o control
arqueolóxico durante as obras da mellora e acondioamento de
exteriores e accesos no Castro e igrexa de Santa María, é dicir de
todo o conxunto arqueolóxico e o seu entorno, de cara a conseguir
a mellora e adecuación dos espacios arqueolóxicos para as visitas.
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Neste caso en concreto os traballos consistiron:

1.- A retirada da actual escaleira que da acceso a igrexa e
construcción dunha nova.
Seguindo o proxecto se plantea a demolición das
escaleiras actuais de recente construcción e a execución
dunhas novas en mapostería de lousa tomada con morteiro

de cal e cemento branco.

2.-

A dotación dunha pasarela elevada que cumpre dous

obxetivos a cubrición da parte posterior dos nichos e a
dotación dunha plataforma elevada para conseguir unha
nova visión dos restos.
A pasarela se realizará con estructura de acero
galvanizada e atornillada feita en taller e con montaxe en
obra. Para ocultar as traseras dos nichos se proiecta un
trasdosado con taboas de pifieiro tratadas con sales solubles
de cobre en autoclave atornilladas sobre rastreles da mesma
madeira o mesmo que a barandilla da pasarela.

De xeito xeral o control tivo en conta a previsión de
posibles impactos tendo en conta que o personal implicado
nas obras debe cofiecer a existencia e ubicación das
estructuras para contribuir a disminuir o risco de
alteracións accidentais. Tamén resolvimos dudas e
problemas eventuais do personal que traballa no conxunto
arqueolóxico en diferentes actividais paralelas.
10
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As zonas onde se realizou o control arqueolóxico
implicaron dous tipos de superficies con distintos graos de

intensidade no control arqueolóxico:

•

Zonas exteriores e anexas o conxunto arqueolóxico,

onde non se realizaron remocións de terras, aínda que

presenta un tratamento similar xa que ten que
coidarse a estratexia de tránsito de acopio e
desescombro.

•

Zonas interiores do asentamento onde realizaronse

traballos de escavación e polo tanto o correspondente
control arqueolóxico. Nestas zonas o traballo

ralentizouse considerablemente por mor da precaución
con que deben tratarse estas sectores dada a súa
localización.

Dado que se trataba de zonas inmediatas as zonas escavadas e

apertas acondicioadas de cara a facer o xacemento visitable, era
lóxico pensar

na exisencia dalgún achadego arqueolóxico,

polo

que os traballos fixeronse de xeito moi coidadoso para non
deteriorar ningunha

estructura ou material.
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No caso da dotación da pasarelaa elevada os resultados

foron negativos. A apertura das zanxas realtivas a instalacións
das zapatas necesarias para o desenrrollo das obras do

acodioamento implicaron un sector moi pequeno e de pouca
profundidade. O control consistiu na vixilancia arqueolóxica
dos traballos de remoción de terra feitos a mán. Na totalidade
dos casos e por mor da escasa entidade das zanxas non se

documentou nos nivies superficiais intervidos ningún material
arqueolóxico.
No caso da retirada da escaleira de acceso a igrexa e a
construcción dunha nova ternos que dicir que a intervención

permitiu comprobar a inexistencia dalgún tipo de estructura
asociada o asentamento castrexo e asi coma a inexistencia de

achadegos de materiais.

Nembargantes os traballos da retirada da vella escaleira
deixo o descuberto unha serie de estructuras asociadas que
reflictan a existencia de varias fases da construcción da
irgrexia. O muro posto o descuberto e producto dunha reforma

feita para pechar o espacio dianteiro do acceso a igrexa.
Nos traballos de analisis de estratigrafía muraria realizados
por Rebece Blanco Rotea en el 2001, apuntase o feito de que

unha das modificacións constructivas da igrexa se realiza no
século XVIII, e ten que ver ca destrucción do cabildo da igrexa:

12
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"En este momento se lleva a cabo el cierre del edificio pol. el
W mediante una fachada de corte pentagonal rematada en una

espadaña de dos cuerpos a la que se accedería mediante una
escalera lateral por el lado S. a la que se adosa un pórtico o
cabildo. En la actualidad se ha perdido el cabildo, pero se
conservan en otras iglesias de la zona. Estas estructuras
funcionaban como pórticos para resguardo de los feligreses,
pero también, y de ahí su denominación, como lugares donde el
cabildo llevaba a cabo tareas administrativas en relación con la
parroquia. También se ha perdido la escalera de acceso a la
espadaña.
Ambas pérdidas se producen cuando a principios-mediados del
S. XX el párroco lleva a cabo obras en el entorno de la iglesia
para crear un acceso directo desde el W mediante una escalera,
lo cual obliga a eliminar la estructura que forma el cabildo y a
su vez las escaleras que se apoyaban en éste.
Asimismo corresponderían a esta fase la apertura de ventanas
rectangulares con doble derrame en el alzado S. la apertura de
la puerta S, de las mismas características que la W. También se
cierran los vanos del alzado /V, la puerta del XVI y una pequeña
saetera posiblemente del edificio de finales del S. XV.
Finalmente, se lleva a cabo el revestimiento exterior de todo el
edificio."
(R.Blanco Rotea : "Arquitectura como construcción estratificada"
Seminario Internacional de la Arquitectura. Vitoria 2002.)
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obtidos nesta limpeza serven para

dun acceso previo o actual feito no século

XX , tal e coma se deducia do estudo arquitectónico realizado. A
estructura atopada foi consecuencia da reforma

na

que se se

suprimió o cabildo e posteriormente o acceso construindo un

novo muro de peche que é o que vemos hoxe depois da limpeza.
Dado que non se atopou en ningún momento da escavación

materiais arqueolóxicos, non foi necesario realizar o traballo de
rexitro de materiais e posteior do laboratorio. A escavación
permitiu comprobar que tódalas capas do subsolo afectadas
polas zapatas, zanxas e remocións de terras foron estériles
dende o punto de vista arqueolóxico.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.
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ESCAVACION DE ZAPATAS

Limpieza da zona de intervención, retirada de escombros e dos acopios de pedras

Vista xeral e detalles das diferentes zapatas escavadas por detrás do muro do cemiterio.

Lugo, 2006

Mellora e acondicioamento de exteriores

Memoria do control arqueolóxico no Castro e Igrexa de Sta. M. Cervantes

ESCAVACION DE ZAPATAS

Vista xeral da zona da intervención unha vez rematados os traballos de remoción de terra.

Vista da escavación das zapatas sitas máis Oeste.

Lugo, 2006

Mellora e acondicioamento de exteriores

Mentoria do controt arqueolóxieo no Castro e Igrexa de Sta. M. Cervantes

RETIRADA DE ESCALEIRAS

Retirada das escaleiras actuais e limpeza do recheo do interior da mesma.

Vista xeral do sector intervido depois da retirada da estructura e a súa limpeza..

Lugo, 2006

Mellora e acondicioamento de exteriores
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RETIRADA DE ESCALEIRAS

Vista xeral do tramo de muro que define a superficie do antigo cabildo da igrexa

Distintas vistas dos sectores do muro unha vez retiradas as escaleiras

Lugo, 2006

Mellora e acondicioamento de exteriores
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Ilmo Sr.:

Luis Feo López, director dos traballos de "control

arqueolóxico nas obras de mellora e acondicioamento de
exteriores no castro e igrexa de Santa María do Castro
(Cervantes, Lugo).

COMUNICA:
que durante a realización de ditos traballos non se recolleron

materiais.

Ourense, 18 de marzo de 2007

Asdo Luis Fco. López González.

ILMO. SR. DIRECTOR XERAL DO PATRIMONIO CULTURAL
CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE.
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