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1. — O XACEMENTO.

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.

Sito nun pequeno saínte dunha suave ladeira do monte, que configura un

pequeno meandro do río Quindós. O poboado disponse de Norte a Sur,

aproveitando as características naturais do terreo. O asentamento atopábase

bastante ben delimitado polo pronunciado do terreo en todo o seu perímetro,

salvo na zona Norte, onde pese ás alteracións sufridas, aínda se pode apreciar a

construcción dunha muralla parapeto, a continuación de varios fosos realizados

ca infraestructura hidráulica da explotación aurífera "Viña da Moura", que se

localiza nas inmediacións do xacemento pola súa parte Noroeste.

En realidade e pese a tratarse dun único emprazamento en vez de falar

dunha soa intervención deberíamos falar de dúas 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 1-11 da nosa era.

Neste senso e tras as diferentes intervencións levadas a cabo neste

xacemento polo mesmo equipa que abordou os presentes traballos, nas campañas

dos anos 1995, 1996 e 1999, temos 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 estudio.
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2.- CONTEXTO XERAL DE ACTUACIÓN.

En Xufio de 1994, realizouse un informe por parte dos Servicios

Técnicos de Arqueoloxía, sobre das destruccións producidas no xacemento ó

realizar unhas obras de acondicionamento no acceso á igrexa de Santa María,

Cervantes. No que se constataba a importancia dos restos afectados.

No ano 1995, tras realizar unha primeira aproximación ás características

do xacemento, practicouse a escavación nun sector da área Leste do castro.Un

total de 205 metros cadrados nos que se exhumaron 9 sepulturas do Baixo

Medievo e 10 construccións castrexas do comezo da nosa era.Vista a relevancia

dos restos nesta campaña procedeuse a consolidación parcial das estructuras

exhumadas.

Nunha segunda campaña 1996, ampliouse a zona de escavación e

consolidación cara o Oeste nuns 355 m2 nos que se rexistraron 47 novas

sepulturas e 14 construccións castrexas, confirmándose así as expectativas

referentes a relevancia deste xacemento.

Como consecuencia destas actuacións o Concello de Cervantes realiza a

compra dos terreos sobre dos que se localiza o xacemento tendo en conta que no

futuro se puideran realizar máis intervencións.

Posteriormente tras un parón de varios anos, e seguindo a política

arqueolóxica da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia,

determinouse, por parte de dito organismo, a realización dos traballos necesarios

para finalizar as labores de acondicioamento e posta en valor para potenciar a

súa rendibilidade cultural e social.



Memoria da limpeza e consolidación arqueolóxica no castro de St a María Cervantes Lugo2006

Esto tradúcese nunha nova campaña levada a cabo en 1999 ca que se

pretende definir e delimitar os restos visitables e á vez completar o rexistro

arqueolóxico. Nos 110 m2 escavados nesta campaña documentáronse 10 novas

sepulturas e 2 novas construccións ademais de completar sectores parcialmente

escavados en anteriores campañas. O que fai que que teriamos nuha superficie de

670 metros cadrados un total de 66 sepulturas exhumadas e 26 vivendas

castrexas.

Nesta derradeira intervención de 1999, procedeuse a unha intervención

puntual de consolidación na que se realizou unha limpeza das estructura,

desbroce xeral e aplicación de herbicidas no poboado. Dende estes debanditos

traballos o xacemento arqueolóxico non foi obxecto de ningunha actuación, sete

anos exposto os axentes naturais e antrópicos sin ningún tipo de mantenemento,

polo que era necesario retomar os traballos para garantir la perdurabilidade das

estructuras.

Vista xeral de Superposición da necrópolis sobre o poboado.



Necropolis de Santa María de Castro

DISTRIBUCION DAS SEPULTURAS

Reconstrucción hipotética dunha das sepulturas N' 3

Espacio Habitable do Castro
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3.- CARACTERISTICAS DOS RESTOS.

Pese a ter escavado un sector moi pequeno do asentamento, si atendemos o

rexistro arqueolóxico, os datos son moi significativos e esclarecedores; apuntan a

existencia dunha ocupación principal no momento da máxima actividade mineira.

Dita ocupación remontase o século I-II d.C., e coincidiría co momento da

explotación aurífera do Noroeste da Península por parte do Estado Romano e ca

data da inscrición militar da ara de San Román de Cervantes.

A boa conservación das estructuras, aporta numerosos datos encol dos

aspectos máis relevantes da arquitectura castrexa, entalles para os marcos das

portas, existencia de andeles, cubrición con elementos vexetais, existencia de

varios niveis internos, zócalos exteriores, sistemas de desaugue, muros de

descarga, enlucidos dos muros no seu interior, pavimentos de arxila avermellada,

sistemas de enlousado, etc. Elementos que neste caso concreto ademais

presentan a posibilidade de compararse, con outros xacementos da zona dos que

os resultados se atopan nun estado similar da investigación.

No que respecta os espacios exteriores, empedrados, escaleiras, etc., con

respecto a súa conservación terien unha incidencia menor porque en definitiva xa

se atopaban a intemperie no seu estado orixinal e tiñan previstos unha serie de

drenaxes e elementos que eliminan as alteración por mor das condicións

exteriores, aínda que tamén xeneran necesidades de limpeza e mantenemento.
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Non ocurre o mesmo cos elementos interiores (poietes, fogares, parrilas,

pavimentos, etc.) que unha vez exhumados e o carecer de drenaxes e sen a

protección da cuberta afrontan unha situación totalmente nova. Estes elementos

necesitan dun tratamento específico máis delicado e a evacuación do auga a

través de novos drenaxes, sin olvidar as novas condicións xerais as que os

estamos sometendo, trala sua exposición os axentes naturais unha vez escavados,

despois de dous milenios na mesmas condicións.

Por outra banda sobre todo no que respecta os parementos destas

construccións pese o seu grado de conservación que nalgúns casos chegan os

2,40 metros de alzado, presentan abundantes puntos cun alto grado de deterioro

ou fraxilidade.

Un dos principais problemas son as abundantes lagoas orixinadas pola

agresión sufrida dende o baixo medievo ca actividade da necrópolis no lugar do

poboado mineiro. Moitas das sepulturas inciden directamente nos paramentos

castrexos, arrincando parte destas estructuras e incrustandose nos mesmos.

Atopamos estas nos paramentos, nos derrubes, nos vanos, en puntos onde as

veces foi moi dificil a súa escavación.

Ditas afeccións, unha vez escavadas as sepulturas para continuar ca

investigación do propio poboado, traducense en certas lagoas que xeneran unha

instabilidade acuciante na estructura xeral do paramento, convertindo polo tanto

estes puntos en zonas prioritarias de reposición dos paramentos para garantir a

estabilidade da construcción.
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Outros puntos que presentan unha alta fraxilidade correpondense co

sector do acceso: o umbral e das xambas das entradas das vivendas. Na

actualidade non conservan parte da súa estructura xa que orixinariamente estaba

feita con estructuras de madeira, fundamentalmente a dorminte e as xambas.

Unha vez escavados estos puntos o carecer destos elementos vexetais, quedan

nunha situación de moi alta fraxilidade o que converte este punto nun obxectivo

principal do tratamento si se quere garantir a sua perdurabilidade.

Unha vez que se atalla esta problemática máis grave o seguinte punto

delicado que presentan os restos a frear é o deterioro do paramento en xeral polo

seu punto de máxima exposición o factor climático que é o remate superior do

paramento. A necesidade de protexer os paramentos require a coroación de ditas

estructurasco aporte de paramento correspondente, de xeito que as agresións

incidan sobre estos novos elementos integrados na construccións orixinais

(sempre diferenciados del cun elementos separador) e conserven as estructuras

orixinais sin agresións.

Estas características fan que a consolidación do asentamento sexa unha

tarefa moi importante xa que non se pode esquecer o seu valor como ben

patrimonial.



Detalle da sepultura N'6 parcialmente incrustada no paramento da vivenda I.

St. Maria de Castro CERVANTES
Cervantes LUGO 1995

ALTERACIÓNS E ZONAS FRAXILES NOS PARAMENTOS

Entrada da vivenda 1 dende o seu interior onde se aprecia a pegada da durminte e as xambas.
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4.- AS CONSOLIDACIÓNS PREVIAS.

As tarefas de consolidación e limpeza comezaron dende o primeiro

momento no castro xa que a boa conservación parcial das súas estructuras e a

excepcionalidade das súas características no contexto dos castro visitables

galegos foron claros dende o comezo:

Campaña de Limpeza e Consolidación puntual en 1995:

No ano 1995, realizouse unha primeira limpeza dos restos, e procedeuse

a eliminación total dos elementos vexetais. Ademais da eliminación manual de

herbas, procedeuse a aplicación de herbicidas para evitar a proliferación das

mesmas. Consolidáronse os restos deixados po-las obras de acondicionamento

das pistas de acceso a igrexa de Santa María, no sector próximo a zona de

intervención, para a súa perdurabilidade, tendo en conta nun primeiro lugar a

eliminación total dos elementos vexetais e en segundo lugar a consolidación dos

muros propiamente ditos. De igual maneira, procedeuse a preservar a estructura

situada no sector Oeste, mediante a súa cubrición con terra vexetal.

A consolidación dos paramentos i estructuras atopados na escavación

realizouse por medio dunha coroacion dos paramentos para preservala das

agresións climáticas, coroación que puntualmente nos sectores deteriorados

polo destrozo da pista ascende a 3 óu 4 fiadas utilizando como elemento

diferenciador pequenas lousas serradas, nunca dispostas como uña continua
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senón alternadas coa propia reconstrucción, -diferenciando o restaurado do

orixinal sen romper a visión do cormunto-.

Os cortes bruscos provocados po-las pistas, foron tratados en escada,

para impedir o seu esborrallamento, e a súa disposición regular responde a

previsión dunha futura restitución da zona, combinouse coa aplicación puntual

de hidrofugante Tegosivín para facilitar o drenaxe e impedir o embalsamento, e

po-lo tanto posibles efectos nocivos das xeadas.

No referente as estructuras atopados na escavación diferenciouse o

tratamento dos mesmos do aplicado o no interior da construccións, recrecendo

nos lugares necesarios incluíndo os elementos separadores, de modo que os

recrementos non acumulen auga da choiva, que poida influir os interiores dos

muros. Puntualmente aplicáronse hidrofugantes e incluso consolidantes como

Sinocryl 1073.

Non fixo falta en ningún caso chegar a entibación ou esborrallamento de

algún dos muros xa que os paramentos documentados en dita campaña de

escavación a penas presentaban vencementos reventaduras ou deterioras

estructurais.

Os recrecementos foron feitos por medio de man de obra profesional,

utilizando a mesma pedra extraída na escavación, e trabada cunha mestura

composta por: arxila da zona, acetato de polivinilo, area, colorantes e cal

hidráulica.

No referente os interiores das estructuras, unicamente se procedeu o seu

recubrimento por medio de area, tras cubrir cunha capa xeotextil, e unha vez
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fumigado con herbicidas para impedir a proliferación de elementos vexetais.

Igualmente se trataron os interiores dos muros con este mesmo obxectivo. No

caso das outras estructuras como fogares, poietes e parrillas foron tratados con

consolidante Primal e posteriormente recubertos cando os pavimentos.

Detalle dos traballos de consolidación temporal de 1995.
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Campaña de Limpeza e Consolidación puntual en 1996:

No ano 1996 realizouse unha modificación dos traballos realizados no

ano anterior, i en primeiro lugar procedeuse a eliminación total dos elementos

vexetais e a aplicación de herbicidas.

A consolidación dos muros da campaña de 1995 tivo un carácter

provisional a complexidade, alomenos por mor da súa novidade aconsellaba a

adopción de solucións facilmente reversibles. O principal obxectivo da nosa

consolidación e a protección do paramento orixinal da influencia dos axentes

meteorolóxicos e antrópicos. O anterior consolidante votado, ten un alto

comporiente de arxila polo que foi preciso sustituilos paramentos construidos o ano

anterior, e utilizar una base de morteiro de cal.

Os paramentos, que neste caso se atoparon moito mais deteriorados por mor

da afección da necropolis, do mesmo xeito foron coroados unha vez restituidas as

lagoas, evitando a uniformidade e sempre dentro da Ha que marca o sedimento

arqueolóxico. Dita coroación cando non ten solución de continuidade débese

principalmente a presencia de alteracións das sepulturas ou a situación de

inestabilidade das xambas nos accesos das cabanas, onde se aplica un recrecemento

major.

Os poiais das lareiras consérvanse bastante ben, e posiblemente na súa

altura orixinal. O punto débil destas estructuras radica no tamaño miúdo da pedra

utilizada ou coma no caso concreto da casa II na falta da súa estructura vexetal. A

consolidación fixose cunha fiada de pedra e a mesma argamasa utilizada para os

paramentos das casas.
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Os fogares de arxila queimada son de imposible conservación, xa que o

efecto da auga e os cambios bruscos de temperatura producen a súa fragmentación

i en casos máis concretos como os das casas I, II, e IV foron obxeto da agresión

furtiva, que orixinaron os correspondentes boquetes. A solución escollida foi a súa

cubrición con xeotextil sobre a que se botou unha capa a base de argamasa

recollida dos muros e endurecida con morteiro branco e acetato de polivinilo,

xerando una reproducción do elemento sobre o orixinal. Consiguese polo tanto que

a par de preservar o elemento orixinal iste non queda oculta senon que pode verse

do memo xeito que si este fora orixinal cumplindo a sua vez unha función didáctica

que no caso de outro tipo de solucións e coberturas non se consegue.

O elemento de major debilidade estructural en tódalas casas ademais das

lagoas orixinais polas sepulturas denantes mencioadas, é o sector asociado a porta.

En orixen tiña estructuras de madeira integrados na estructura pétrea, 	 1

documentados gracias a súa pegada. O elemento máis problemático é a dorminte

coa que remataba a soleira no interior, xunto cas xambas que descansan sobre ela.

Estes mais o dintel desaparecido forman o marco onde se encastra a porta.

Optouse pola restitución desta pezas para dar maior solidez, a base de madeira de

castaño seco, tratado con xilamón, e se consolidou parte dos paramentos

deterioradso en conexión con estas xambas. Coma xa dixemos estos puntos

extremadamente liáxiles requerian unha intervención de consolidación que

garantizara a integridade da estructura. A solución que se propuxó foi a restiución

destas pezas de madeira, que a par de garantir a estabilidade da estructura xeneran

un elemento que o mesmo que no caso dos fogares funcionan de xeito aclarador o

público en xeral
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Esta reposición practicouse nas casa I, II, IV e V a modo de exemplo

deixando as outras construccións sen dita restitución para comparar co trascurso do

tempo a efectividade destas solucións.

Como intervención excepcional fixose unha restitución en parte do

perímetro da casa V, construcción que xa fora consolidada na campaña do ano 95

A restitución fixose no sector ou parte do muro que fora destruido polas obras de

desterre para a pista de acceso a igexa. O muro levantouse ata a cota dos flancos

conservados mantendo o nivel da pendente. Tamén se consolidaron os espacios

exteriores, calellos, enlousados e escaleiras, naquelas partes máis deterioradas

levantándose e sustituindo as pedras máis movidas.

Non foi necesario en ningún caso chegar a entibación dalgún dos muros xa

que os muros da escavación a penas presentaban vencementos reventaduras ou

deterioras estructurais.

No referente os interiores das estructuras, unicamente foron fumigados con

herbicidas para impedir a proliferación de elementos vexetais. Igualmente se

trataron os interiores dos muros con este mesmo obxectivo.
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Campaña de Limpeza e Consolidación puntual en 1999:

No ano 1999, a totalidade dos restos restos existentes foron

acondicioados para a súa perdurabilidade, tendo en conta nun primeiro momento

a eliminación total dos elementos vexetais e en segundo lugar a consolidación

dos muros propiamente ditos. Ademais da eliminación manual de herbas,

procedeuse á aplicación de herbicidas. Do mesmo xeito tamén se aplicaron

hidrofugantes nas zonas que o requirian.

Por outra parte consolidáronse as estructuras das casas IX, XVIII,

XVIIIA e XXIII, así coma parte das mesmas nas casas III, XV, XIV, XVII, XIX,

1 A e XX. O principal obxectivo da consolidación era a protección do paramento

orixinal da influencia dos axentes meteorolóxicos e antrópicos. A consolidación

dos muros e estructuras realizouse recrecendo do mesmo xeito que nas campañas

anteriores, empregando como elemento diferenciador pequenas lousas serradas.

nunca dispostas como lifia continua senón alternadas ca mesma reconstrucción.

Esta reposición de fiadas ou coronación dos paramentos destinada

fundamentalmente a preservar ditas estructuras dos axentes climáticos non

garante a estabilidade dos sectores intermedios do paramento que sofren certas

lagoas ou fraxilidade estructural, pero si os preserva en boa medida.

As estructuras internas das diferentes construccións tales coma poietes,

fogares, bancos etc., foron igualmente tratados, dependendo sempre das súas

características estructurais.
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As pezas da porta que conforman as xambas restituironse para dar major

solidez ás portas, a base de madeira de castifieiro seco, trabado con xilamón, e as

xambas deterioradas consolidáronse repofiendo as pedras que faltaban.



St. Maria de Castro CERVANTES
Cervantes LUGO 1999

CONSOLIDACIONS PREVIAS

Vista xeral trala consolidación dende o Oeste

Vista do sector Este unha vez remetados os traballos.
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5.- 0 ESTADO ACTUAL DOS RESTOS

As consolidacións executadas no xacemento centrarone en garantir a

estabilidade das vivendas que coma xa espuxemos atopabanse parcialmente

deterioradas, debido fundamentalmente a alteración sufrida pola implantación da

necrópole. Tamén e coma explicamos anteriormente restituironse algúns accesos

reporiendo a base de madeiras tratadas (exclusivamente na casa I, II, III, IV e

XIV). Tamén se realizou a protección de certos elementos internos .No caso dos

fogares foron protexidos mediante a colocación de réplicas superpostas os

orixinais.

Por outra parte levouse a cabo a coroación e reposición de paramentos

nos lugares máis deteriorados para conseguir a estabilidade no conxunto dos

restos. Con este obxectivo realizaronsr varias probas con morteiro de diferentes

durezas e pigmentación para ver cal era a súa avaliación co paso do tempo e

observar cal reaccionaba mellor co medio a efectos da perdurabilidade.

Co paso do tempo puidemos ver coma a intervención proporcionou unha

preservación dos restos bastante eficaz. Nembargantes a consolidación dos

restos non foi definitiva i era necesario finalizar os traballos escomezados nestas

primeiras intervencións para que os obxectivos poideran cumprirse totalmente.

Tras un periodo de sete anos sen ningún tipo de intervención ou

mantenemento o estado actual dos restos no seu conxunto é bastante bo, a
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excepción dos puntos onde non se procedeu a unha intervención de

consolidación máis exhaustiva, como no caso das vivendas nas que non se

repuxeron os elementos de madeira, ou tamén no caso das estructuras que no

seu estado orixinal xa se atopaban endebles coma no caso do paramento interior

da Casa II. Do mesmo xeito os puntos intermedios dos paamentos que quedaron

sin sanear foron obxecto de certos desplomes.

En casos excepcionais foron as accións vandálicas ou que alteraron os

restos coma o arranque dunha das xambas das vivenda da Casa III ou do poiete

da Casa II, moi deteriorado. Outro elemento de alteración moi a ter en conta é o

crecemento dos elementos vexetais (biofitos) que co paso do tempo son a causa

dun deterioro invisible nos paramentos e nos elementos interiores das vivendas

castrexas.

Tendo coma obxectivo tomar as medidas máis urxentes para deter a

progresión do deterioro no xacemento, nun primeiro momento identificaronse os

puntos mais afectados que xeneraban major risco para a preservación dos restos

e deste xeito frenar dun modo máis directo o deterioro de ditos procesos. Tras un

primeiro analises determinaronse os principais puntos de intervención:

• CASA I: Deterioro nas xambas da entrada. Alteracións puntuais no seu

poiete.

• CASA II: perdida parcial e grave desplome do seu poiete interno.

Perdida parcial e extremo desplome do paramento interior da vivenda.
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• CASA IV: alteración grave por acción antrópica da xamba esquerda da

vivenda. Alteracións puntuais na antigua coroación e alteracións no seu

poiete interno.

• CASA V: Alteracións no seu poiete interno.

• CASA VII: Alteracións puntuais no paramento.

• CASA XI: Alteracións no sector do umbral.

• CASA XII: Graves alteracións na zona da durminte e as xambas. Para o

que foi necesaria a execución de anastilosis do paramento que

conformaba a "moldura" da xamba. Desplome parcial e puntual do

paramento externo.

• CASA XIII : Desplome parcial da zona das xambas. Alteración do

poiete interno da vivenda. Reposición de lagoas do seu paramento

externo.

• CASA XIV : Grave alteración do paramento da xamba dereita no seu

treito exterior, alterada por unha tumba.

• CASA XV : Grave alteración na zona do umbral, e no sector da entrada

en xeral para o que se requeriu a practica de anastilosis dos paramentos

que conformaron as xambas de entrada e as suas remodelacións.

Alteración do vano da casa moi preto dunha sepultura. Desplome da

estructura da sepultura N° 56.

• CASA XVI : sepultura N"13 integrada no paramento oeste atopabase

totalmente desmoronada. O sector da entrada moi deteriorado.



Memoria da limpeza e consolidación arqueolóxica no castro de Sta María Cervantes Lugo2006

• Casas XVIII: Alteración parcial das xambas da entrada e sector do

umbral. Deterioro parcial do paramento so sector da entrada tapiada na

sua parte interna.

• CASA XVIII A: deterioro do paramento no sector das xambas.

• CASA XIX : Desplome parcial do paramento interior.

• Muro Oeste do espacio XVIIIB: Desplome parcial do seu paramento

externo.

• Os muros de aterrazamento que non foron obxeto de intervención en

consolidacións anteriores.

• Desmoroamento parcial por acción antrópica das sepulturas 23 e 24

previamente consolidadas.



Deplome parcial de paramento Vivenda XII

St. Maria de Castro CERVANTES
ESTADO PREVIO A INTERVENCION

	
Cervantes LUGO 2006

Situaciçon da Vivenda XV: 1.Deterioro da entrada, 2. Desplome da sepultura N 56, 3. Deterioro do vano.

Deterioro do poiete da vivenda IV.



St' Maria de Castro CERVANTES
ESTADO PREVIO A INTERVENCION

	
Cervantes LUGO 2006

Desplome parcial do paramento interno da vivenda II.

Detalle do estado de deterioro do poiete, Vivenda II Deterioro importante da entrada da vivenda XII.



St. Maria de Castro CERVANTES
Cervantes LUGO 2006ESTADO PREVIO A INTERVENCION

Detalle do deterioro da entrada da vivenda XIV

Detalle do deterioro da zona das entradas,Vivendas XII e XVIII, onde non se repuxo o elemento de madeira.



St. Maria de Castro CERVANTES
ESTADO PREVIO A INTERVENCION 	 Cervantes LUGO 2006

Detalle do elemento de madeira arrincado de forma violenta na construcción III

Detalle do deterioro do paramento interno preto da xamba da casa 1
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6.- A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA.

6.1.- Desbroce.

6.2.- Limpeza do sector escavado

6.3. Aplicación de herbicidas

6.4.- A consolidación
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6.1.- Desbroce.

Primeiramente e antes de comezar as labores de limpeza e escavación

propiamente ditas, procedeuse á realización da documentación fotográfica

exhaustiva que nos permite deixar constancia da transformación sufrida e poder

comparar os resultados finais do noso traballo co punto de partida previo, así

como as diferentes fases do mesmo.

Os traballos de roza e limpeza realizáronse manualmente retirando en

primeiro lugar a maleza arbórea para despois sacar a maleza de menor

envergadura.

As tarefas de desbroce terien varios obxectivos, protexer os restos das

alteracións que produce a masa forestal e conseguir unha visión completa do

conxunto arqueolóxico e un mellor dominio visual sobre o área circundante. Con

este fin procedeuse ó desbroce do entorno da superficie que ocupan os restos

arqueolóxicos e a súa área de expansión, baixo control directo e continúo dun

arqueólogo que determinou as zonas e intensidade necesarias

Realizouse tamén unha poda selectiva dos árbores que se continua de

xeito que puideramos gailar dominio visual no entorno dos restos. Seguindo

estes obxectivos continuamos as labores cara a Igerxa e a Casa Rectoral para

conseguir unha major visibilidade en todo o conxunto. As labores de poda e roza

incluiron a retirada de toda a madeira e o triturado de todolos restos vexetais,

deixando a superficie limpa.
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Eliminouse toda a maleza constituida fundamentalmente por fentos,

silvas e xestas. Posteriormente ampliáronse os traballos ata a Casa Rectoral,

zona que presentaba major vexetación.

A limpeza da vexetación na zona de acceso, englobou unha superficie de

uns 100 m. lineais denantes de chegar o recinto, en dende alí sistematicamente,

procedeuse o rastrexado da superficie para a súa limpeza final, amoreando e

retirando posteriormente da maleza.

Unha vez realizados os traballos de desbroce procedeuse a limpeza

manual dos sectores escavados onde posteriormente se aplicáron herbicidas.

5.2.- Limpeza do sector escavado

No que respecta a retirada da cobertura vexetal e terrón, a vexetación que

se atopaba sobre os restos da escavación arqueolóxica foi obxecto dun

tratamento específico xa que se retirou coidadosamente debido

fundamentalmente a que a incidencia vexetal e intensa e afecta en boa medida os

niveis arqueolóxicos e os pavimentos das vivendas. Realizouse un proceso

totalmente manual que tivo en conta a existencia de niveis arqueolóxicos i

estructuras.

Procedeuse a unha primeira limpeza manual dos restos incluindo a

retirada da capa vexetal de terra e o reperfilado das zonas onde os derrubes

orixinaron perda de parte dos niveis arqueolóxicos. Neste senso limpáronse os

aportes da Casa XVII e retirouse o sedimento da esquina Norte para evitar

novos aportes de terra cara a zona escavada.
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Dentro do sector escavado a limpeza implicou tres tipos de superficies

con distintas problemáticas e distintos grados de intensidade nos traballos

arqueolóxicos:

Paramentos y estructuras constructivas tanto nos paramentos interiores ou

exteriores coma na zona da súa cara superior onde posteriormente reciben o

tratamento da coroación.

Zonas interiores das vivendas, pavimentos, poietes, fogares, bancos ou

pavimentos. Nestas zonas o traballo ralentizase por mor da precaución con que

deben tratarse os restos arqueolóxicos

Zonas exteriores as vivendas: empedrados, calellos, zonas de acceso ou rúas.

5.3. Aplicación de herbicidas:

Finalizada a limpeza i o desbroce da vexetación procedeuse a aplicación

de herbicidas. Estes foron de dous tipos, un destinado a vexetación de forma

xeral e outro selectivo para as zonas de toxos e fentos.

Estas labores realizaronse atendendo en primeiro lugar as zonas

escavadas no interior do asentamento e posteriormente o área do entorno dos

restos.
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5.4.- A consolidación

No que respecta ó capítulo de limpeza, restauración e consolidación dos

restos escavados procedeuse neste caso tras facer unha primeira limpeza dos

restos, á determinación dos lugares máis afectados e a planificación da estratexia

concreta de actuación que requirían os diferentes casos.

Respecto as labores de restauración plantexaronse co obxectivo de

proporcionar a recuperación e perdurabilidade das estructuras escavadas. Neste

senso queda patente a necesidade de fomentar a creación de equipos

multidisciplinares nos proxectos arqueolóxicos. As valoracións conxuntas de

técnicos e restauradores poden evitar que os aspectos da conservación do

patrimonio queden relegados a un posto secundario dende o comezo das

actuacións. Respecto a restauración desta campaña do ano 2006, i en relación

a metodoloxía de traballo, tívose en conta na restauración das estructuras que

dita labor sexa sempre reversible, polo que os materiais utilizados

necesariamente cumpren dous requisitos: a posibilidade de refacerse en calquera

momento posterior e a sus perdurabilidade no tempo.

A consolidación afectou a totalidade da superficie escavada e tratáronse

fundamentalmente estructuras murarías, pavimentos, pedís, e estructuras

internas coma, poietes, fogares, etc. Os elementos arquitectónicos,

consolidáronse con recrecidas de fiadas, co fin de protexer as orixinais do

contacto exterior. Nas novas fiadas utilizouse a mesma pedra que tefien os

muros orixinais. Seguindo criterios de restauración, utilizouse coma elemento

diferenciador pequenas lousas serradas, nunca dispostas coma Jiña continua sino
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alternadas ca propia restauración, separando o restaurado do orixinal sin romper

a visión de conxunto das estructuras murarías). As argamasas utilizadas na

restauración tefien un tratamento semellante o orixinal, alinda ganase en

resistencia. O paramento ligase a base de morteiro de cal bastardo, ata chegar a

un morteiro M-40, utilizando cal grosa e area de río lavada, enriquecido con

aditivos calcinados coma creta e arxila con fin de acelerar o proceso de

carbonatación do morteiro de cal. Esta utilización basease fundamentalmente en

afrontar o rigor dos axentes climáticos deste territorio.

Evitouse a uniformidade nas reconstruccións, aínda que os muros se

conservan xeralmente nunha mesma cota, baixando ca pendente do terreo.

Cando non hai solución de continuidade débese á presencia de sepulturas, ou á

situación de debilidade de xambas e portas.

As estructuras internas das diferentes construccións tales coma poietes,

fogares, bancos etc., foron igualmente tratados, dependendo sempre das súas

características estructurais.

Os elementos de maior debilidade estructural como xa dixemos son as

lagoas, as entradas os vivendas, os remates dos paramentos, e os elementos

internos das vivendas.

As lagoas orixinadas pola agresión sufrida pola construcción das

sepulturas que inciden directamente nos paramentos castrexos, arrincando parte

destas estructuras e incrustandose nos mesmos, lagoas que xeneran unha

instabilidade acuciante na estructura xeral do paramento, convertindo polo tanto
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estes puntos en zonas prioritarias de reposición dos paramentos para garantir a

estabilidade da construcción.

Os accesos as vivendas sobre todo o sector correspondente o umbral e as

xambas, non conservan parte da stia estructura xa que orixinariamente estaban

feitas con estructuras de madeira, fundamentalmente a dorminte e as xambas.

As vivendas nas que non foron repostos estes elementos quedaron nunha

situación de moi alta fraxilidade ou deterioro. Estas pezas restituíronse, nos

casos estrictamente necesarios, para dar major solidez ás portas, a base de

madeira de castirieiro seco, trabado con xilamón, e as xambas deterioradas

consolidaronse reporiendo as lagoas dos paramentos entre a peza de madeira e o

paramento restante.

Para frear o deterioro do paramento en xeral polo seu punto de máxima

exposición o factor climático que é o remate superior do paramento, e totalmente

necesario protexer estes puntos mediante a coroación de ditas estructuras, de

xeito que as agresións incidan sobre estos novos elementos integrados na

construccións orixinais, sempre diferenciados del cun elementos separador, e

deste xeito como se pretende conservar as estructuras orixinais sin agresións.

Respecto ós espacios exteriores, calellos, enlousados e escaleiras,

consolidáronse aquelas partes máis deterioradas, levantando e sustituindo as

pedras que estaban máis movidas.

Veamos agora por sectores e por vivendas os principais traballos levado a

a cabo nesta campaña do ano 2006:
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CASA I: Restitución das xambas. A xamba dereita non se repuxo na sua

totalidade por mor de reflexar ou exporier a estructura da pegada de este

elemento de este xeito reflexabase o seu estado previo e posterior a restauración.

A consecuencia de esta iniciativa foi o deterioro no tgramo onde non se

consolidou. Nesta campaña foi resposto o tramo caido e consolidado na sua

posición orixinal.

Fixose a limpeza xeral da vivenda e os seus elementos interiores, e

retirouse a vella coroación do poiete ou paraventos e sustituiuse por unha nova

coro ación.

CASA II: Quizais esta vivenda e a vivenda que mais alteración sufriú nestes

sete anos; partindo da base que dita viventa presentaba unha meteorización

acusada no seu paramento interior, xunto con fallos estructurais. Non foi

suficiente a prevención coa que se lle dotou que se limitaba a coroación da

estructura, i esta vivenda sufriu un desmoroamento do seu paramento interior.

No que retírese a súa estructura constructiva repuxose o paramento inteiror

parcialmente desplomado e tarnen se realizou unha anastilosis parcial de dito

paramento interior. Evitouse a restitución total aínda que non se descarta en

futuras intervencións a reposición do sector que quedou sin tratar, debido

fundamentalmente os problemas de meteorización i estructuración.

Por outra banda realizouse un proceso de anastilosis parcial do seu

poiete interno, que se atopaba moi deteriorado unha vez reposto procedeuse a

sua coroación.
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Neste caso executouse de novo a corroación de toda a estructura da

vivenda, debido fundamentalmente a que o sufrir a perda de masa no paramento

craquelou boa parte do morteiro utilizado nas anteriores campañas.

Unha vez realizdos estes traballos procedeuse a limpeza de toda a

vivenda e o seu fogar.

CASA IV: No caso desta vivenda tivose que reporier a totalidade da xamba

esquerda da entrada, debido a que foi previamente arrincada durante unha acción

vandálica, engarzouse de novo a estructura de madeira.

Realizouse a coroación de toda a estructura así coma do seu poiete

interno, esta reposición tivose que abordar debido fundamentalmento a

tiaxilidade do morteiro utilizado na campaña anterior, polo que se tivo que

retirar a corroación vella e sustituila por unha nova.

De igual xeito unha vez realizdos estes traballos procedeuse a limpeza de

toda a vivenda e o seu fogar.

CASA V: Nesta vivenda como traballo estructural realizouse unicamente a

sustitución da coroación do seu poiete interno por unha nova, ademais da

limpeza dos paramentos e o seu interior e fogar.

CASA VII : A estructura de esta vivenda, atópase moi condicioada polo treito

de paramento que lle foi arrincado ca construcción da pista, e neste treito desta

estructura onde por mor do desnivel que presenta presentaba perdidas de
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material, foi neste tramo onde se consolidou parte do seu paramento e se coroou

parcialmente.

Procedeuse a limpeza dos seus paramentos e o seu interior.

CASA XI: Nesta vivenda o unico punto endeble que presentaba era a parte da

entrada, os traballos atenderon a reposición da peza de madeira correspondente o

umbral, deste xeito temos un novo elemento que ademais de frear o deterioro

permite identificar a zona de acceso, que neste caso trala escavación se atopaba a

nivel do paramento colindante.

Procedeuse a limpeza de toda a dependencia e os seus elementos

interiores, a escepción do poiete.

CASA XII: Neste caso xunto co da vivenda XV presentabasenos un dos puntos

mais comflictivos, devido a fraxilidade existente no acceso da vivenda, que

debido fundamentalmente a non ter reposto os elementos vexetais como nos

casos de outras vivendas atopabamonos cun sector moi deteriorado. Procedeuse

a operación de anastilósis do paramento con peligro de desplome preto das

pegadas da madeira o mesmo tempo que a reposición dos elementos de madeira

no umbral e xambas.

Realizouse tamén integración de lagunas no paramento exterior neste

caso non producidas pola transformación das sepulturas, sinon por debilidades

estructurais.
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Asimesmo tarnen se rectificou a coroación do poiete a par que se realizou

unha limpeza dos paramentos o fogar e o forno.

Casas XVIII: : Neste caso como no anterior presentaba unha fraxilidade

importante tanto no acceso da vivenda, que debido fundamentalmente a non ter

reposto os elementos vexetais, como no sector onde se practicou un tapiado

dunha porta, ambos sectores atopabanse moi deteriorados. Realizouse a

reposición da peza do umbral e das xambas de madeira da vivenda, asi coma a

anastilosis dos paramentos que sosterien a xamba dereita, na sua parte interna. A

vivenda XVIII — XVIIIA presenta dúas entradas dende o exterior, unha que da

acceso directo á dependencia XVIII e outra á XVIIIA, esta última tapiada, neste

caso consolidouse e restituiuse na posición orixinal os elementos do paramento,

sin incluir ningún elemento vexetal.

Do mesmo xeito procedeuse a limpeza de todo o paramento e dos seus

espacios colindantes XVIIIB.

CASA XVIIIA : Nesta vivenda realizouse a reposición do paramento nas

xambas, que unha vez mais suliiran a perda de parte do paramento, sen incluir

os elementos de madeira de xeito que podan comparase cos repostos cos

elementos orixinais.

Realizouse a limpeza dos paramentos e os seus elemetos internos.
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CASA XIII: Neste caso como no caso da vivenda IV foi obxeto dun acto

vandalico, no que desmontaron parte da estructura da entrada. Procedeuse a

reposición do área do paramento alterada por accións vandálicas e por outra

banda a sustitución da coroación do poiete interno da vivenda.

No seu paramento externo repuxose un pequeño sector que tiña unha

laguna producto dunha inestabilidade estructural, levouse a cabo a limpeza dos

paramentos e o pavimento, asi como dos seus elementos internos.

CASA XIV: A principal afección que presentaba esta vivenda era un pequeño

sector da entrada que se viu afectada pola fosa de construcción da tumba N° 59

Realizouse a restitución do paramento exterior para restituir esta lagoa. Esta

actuación ven a completar a restitución dos elementos de madeira repostos na

entrada desta vivenda durante a camparia de 1999.

Do mesmo xeito procedeuse a limpeza dos paramentos e dos seus

elementos internos, como fogar etc.

CASA XV: A casa XV localizase no sector SO, é presenta grandes dimensións,

o seu diámetro alcanza máis de cinco metros e o muro e dun espesor maior co do

resto, seguramente por mor dunha major altura da casa. No ano 1996 a parte da

escavación de 15 tumbas implicadas directamente na destrucción parcial da

vivenda rexistrouse unha primeira entrada que marca un nivel de ocupación

tardío, moi alterado pola ubicación da necrópole, pero no que entonces se

apreciaba que non era o nivel de ocupación orixinal da vivenda
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Esta vivenda presentaba graves alteracións sobre todo no que respeta a

zona da entrada e o paramento no seu extremo Sur onde se intentaba deixar a

modo de exposición da superposición da necrópolis sobre o castro a sepultura N°

56 incrustada no paramento desta vivenda. Onde co paso destes anos a sepultura

tivo un desmoroamento parcial da sua estructura, do mesmo xeito que a parte do

paramento que conformaba o vano da vivenda.

Realizouse a reposición unicamente doumbral de madeira e levouse a

acabo a anastilosis dos paramentos que conformaron as xambas de entrada e as

suas remodelacións, neste caso non se repuxeron os elementos de madeira das

xambas por respetar a estratigráfia muraria. Realizouse a anastilosis parcial dos

paramentos internos na zona das xambas, zonas que foron consolidadas e
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restituidas na sua posición orixinal, respetando a secuencia da estratigrafia

muraria denantes mencioada..

Tamén se repuxo parte da estructura de madeira, o durminte e as xambas

do vano da casa, e procedeuse a limpeza dos paramentos, pavimentos i

estructuras interiores da vivenda.

Repuxose a sepultura n° 56 incrustada no paramento desta casa xa que o

lateral se derrubarase no interior da mesma, ainda que esta medida

considerámola del todo eventual.

CASA XVI : Nesta vivenda atopamonos co desmoroamento total da sepultura

infantil N' 13 incrustada no muro da vivenda. Neste caso en vistas a

imposivilidade de reporiela e garantir a sua perdurabilidade, optouse por reporier

o paramento neste sector.

De igual xeito procedeuse a restituir parcialmente a zona da entrada que

tarnen se atopaba moi deteriorada, a sustitución da coroación do seu poite e a

limpeza dos paramentos, pavimentos i elementos internos.

CASA XIX : Localizase no sector máis ó SO, e está moi afectada polo camirio

de acceso á capela de Santa María. Esta casa foi escavada no ano 1996,

nembargantes en 1999 decidiuse escavar no seu interior ata unha cota moi baixa

para ver se nese sector o xacemento tiña ainda major potencia arqueolóxica. A

ben seguro que en relación o seu conflicto co camirio, sufriu a perda ou

desplome de parte do seu paramento interno.
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Neste caso procedeuse a restitución do paramento interior superior e

coronación parcial da súa estructura.

Outros traballos de consolidación foron os realizados nos muros de

aterrazamento e nas estructuras colindantes as vivendas:

Consolidouse parcialmente el muro Oeste do espacio XVIIIB, estructura

que sufria un pequeno deplome na sua parte exterior. Neste caso procedeuse a

sua reposición e a coroación parcial da estructura.

No caso do muro adosado a casa XII pola súa beira Sureste tamén se

procedeu a reposición na sua posición orixinal da derradeira fiada, xa que se

atopaba desplazada da sua posición orixinal.

O muro de contención construido entre as vivendas XIA e XVI, tarnen

presentaba certas perdidas na sua parte superior, de igual xeito, foron restituidas.

O muro de contención entre as vivendas VI e V, sufria un perigo de

desplome polo seu lado posterior, Este, neste caso procedeuse a reposición do

terreo desplomado para facer de base desta estructura, e asi evitar o seu

desplome.

No que respecta as sepulturas que se deixaron a vista. A intervención

unicamente se centrou en duas delas, a N° 56, e a N° 23. No caso da primeira

como xa dixemos limitouse a restitución parcial sua estructura incrustada no

muro da vivenda XV. No que respecta a N' 23 que sufrira xunto coa N' 24 unha

agresión, de igual xeito se repuxo a sua estructura.



Sts Maria de Castro CERVANTES
Cervantes LUGO 2006

CONSOLIDACIÓN

Vista xeral do escavación finalizados os traballos. Sector Oeste

Vista xeral do escavación finalizados os traballos. Sector Este
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CONSOLIDACIÓN

Vista xeral do interior da vivenda II unha vez restaurado o paramento interior mas o poiete e o fogar.

Interior da vivenda 1 unha vez restaurada a entrada e o poiete.
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CONSOLIDACIÓN

Vista xeral das vivendas II e IV o remate da sua coroación.

Detalle a vivenda IV unha vez restaurada e repostos os elementos de madeira da entrada, e restaurado o poiete.
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CONSOLIDACIÓN

Detalle da entrada da Vivenda XII antes da sua restauración

A mesma vivenda unha vez restaurada e repostos os elementos de madeira da entrada, e restaurado o poiete.
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CONSOLIDACIÓN

Detalle do deterioro da Vivenda XV no seu sector Sur.

O mesmo sector unha vez reposta a sepultura 56 e os elementos de madeira da entrada e o vano da vivenda.
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8. VALORACIÓN E NECESIDADES BASICAS PARA GARANTIR A

ESTABILIZACION DO CONXUNTO.

A intervención arqueolóxica de restauración e consolidación no

xacemento castrexo de Sta. María, tiña como obxectivo a estabilización dos

restos para disminuir os danos que poden causar os axentes naturais que o

afectan (clima, filtraciones de auga, biofitos, etc.). Con esta actuación frease o

proceso de degradación e ofrecese unha nova imaxen do xacemento o visitante,

mellorada, pero sen alterar a configuración orixinal dos mesmos.

Con esta actuación ademáis de dar máis realce as ruinas conseguese que

non sufran as estructuras orixinais e que os posibles danos sexan sobre os

elementos engadidos na consolidación.

A eliminación dos elementos vexetais que se extenden sobre os restos e

entre os paramentos é un primero paso que debe realizarse e complementarse ca

aplicación de herbicidas, repoiléndose éstos periódicamente xa que a eliminación

total da cobertura vexetal nun espacio aperto é imposible. Tamén é unha labor

forzosamente periódica o control dos restos para realizar a restauración e

consolidación temporalmente das estructuras, repofiendo as pedras caídas,

pavimentos, restituindo lagoas, etc.
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Ademáis da conservación adecuada dos restos, a intervención vai

encamiilada a sua posta en valor que significa que todolos elementos do poboado

van ser realzados, en especial os máis destacados dentro da explicación histórica.

Ternos polo momento un xacemento arqueolóxico que abarca un espacio

cronolóxico moi longo, dende o século I d.0 ata os nosos días. Se ben podemos

falar case sen dubidar de dous procesos históricos reflexados eiquí, por un lado o

momento do Alto Imperio Romano e por outro a Necrópole que comenza nun

periodo Baixomedieval e que se estende ate os nosos dias.

Por outra banda e pese a ter contextualizado o xacemento dentro dun

territorio a partir do cal se pode perfilar a súa dinámica socio-cultural, creemos

que ternos unha visión bastante parcial das estructuras internas do poboado e

polo tanto da súa posición social e económica no período cultural que nos ocupa.

Creemos que e necesaria ampliar a intervención para completar a inforación que

nos pode proporcionar este xacemento.

Sin olvidar o obxetivo desta derradeira intervención non tenlos que

perder de vista que a presente campar-1a foi destinada a atallar os problemas de

conservación máis acuciantes, non hai que perder de vista que o xacemento esta

sometido a certos procesos de degradación que se terán que solventar con

carácter de certa urxencia, xa que quedan certos puntos susceptibles dunha

inminente degradación. Asi poderiamos enumerar certos elementos a mellorar en

futuras intervencións.
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No caso da Vivenda III ternos que decir que no seu lado Este estase o

borde do desmoroamento do muro por mor dos recheos e os seus empuxes.

As duas tumbas 23 e 24 necesitan unha consolidación, xa que nesta

campña só se fixo un tratamento provisioal.

O muro do aterrazamento que se adosa a Casa XII atópase nun estado

lixeiramente descuidado nun periodo corto de tempo necesitará a súa

consolidación.

O poiete da Casa XI non foi tratado para a súa perdurabilidade.

Acometer a coroación da Casa I, III e V, escavadas no primeiro ano para

conseguir unha major uniformidade no conxunto da restauración dos restos, e

garantir a sua integridade.

A Coroación da Casa XIV, XVI, XVIII e XVIIIA por cuestións de

igualmente de estabilización dos procesos de degradación.

Como obxetibo final deberia de abordarse a reposición da coroación de

todalas vivendas do mesmo xeito que se realizou nesta campaña a das vivendas

IV e II. E do mesmo xeito sanear e reporier as lagoas intermedias dos

paramentos.

Por outra banda para que todas estas medidas sexan efectivas non poden

ovbiar a eliminación periodica dos Biofitos, mediante a aplicación de herbicidas

e a revisión xeral do xacemento e dos posibles puntos máis endebles

periodicamente a traves do establecemento dun plan de mantenemento.
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