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MEMORIA



1.- FICHA TÉCNICA



1.1.-TÍTULO:

Informe Valorativo-Memoria Técnica da Intervención arqueolóxica (sondaxes valorativas e

control arqueolóxico) realizada por mor das obras de Restauración da Igrexa parroquial de Santa

María de Ifeiraos.

1.2.-SITUACIÓN:

PARROQUIA: Santa María de Meiraos

CONCELLO: Folgoso do Courel

PROVINCIA: Lugo

1.3.-PROMOTOR:

DIRECCIÓN )(ERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO.

Edificio Administrativo San Caetano - Bloque 3

15771 SANTIAGO (A Coruña)

1.4.-EMPRESA ADXUDICATARIA:

PRIMEIRA QUENDA:

RESCONSA

SEGUNDA QUENDA:

NORVIAL, S.L.



1.5.- ARQUITECTOS:

Xose Santiago Allegue Fernández

Daniel Beiras Garcia-Sabell

1.6.- AUTORIZACIÓN:

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (Conselleria de Cultura, Comunicación Social e

Turismo).

1.7.- DATA DA AUTORIZACIÓN:

20 de majo do 1.999

1.8.- CÓDIGO DA INTERVENCIÓN:

CJ 102A 99/156-0

1.9.- DATAS DA INTERVENCIÓN:

PRIMEIRA QUENDA:

Sondaxes valorativas: 31 de majo ao 4 de xurio de 1.999.

SEGUNDA QUENDA:

Control arqueolóxico: 26 de novembro de 2.003.



1.10.- DIRECCIÓN DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓX1CA:

Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

1.11.- EQUIPA TÉCNICA:

ARQUEÓLOGOS:

José Ángel Muírio Maneiro

M . Jesús Fernández Rivas

PLANIMETRÍA DE CAMPO:

Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

PLANIMETRÍA INFORME VALORATIVO-MEMORIA TÉCNICA:

Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez

FOTOGRAFÍA:

Manuel-Anxo López-Felpeto Gómez



1.12.- MEDIOS TÉCNICOS:

PROPIOS:

Materiais específicos de rexistro (documentación planimétrica, cartográfica e

fotográfica).

PROMOCIÓN:

Dotación de persoal non especializado, material lixeiro e pesado de obra, medidas de

seguranza, contenedores, estadas e sinalizacián.



2.- MEMORIA DESCRITIVA



2.1.- PROMOCIÓN:

A presente intervención arqueolóxica derivou das obras de Restauración da igrexa de Santa

María de Meiraos en realización sobre do actual edificio e entorno sito na parroquia de Meiraos,

concello de Folgoso do Courel (Lugo).

Ditas obras están promovidas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Conselleria de

Cultura, Comunicación Social e Turismo (Xunta de Galicia).



2.2.- SITUACIÓN:

2.2.1.- O concello:

2.2.1.1.- Situación e descrición xeográfica:

O Concello de Folgoso do Courel (Fariña Jarnardo, 1.993: 223) está situado ao leste de

Galicia (Láms. 1, 2) e ao sueste da provincia de Lugo, da que administrativamente forma parte.

Linda polo norte cos concellos de Samos e Pedrafita, polo leste coa provincia de León (da que a

deslindan os montes do Cebreiro), polo sur co concello de Quiroga, e polo oeste, cos de Pobra de

Brollón e Samos.

Nos seus 193 km 2 nos que só viven 1.924 habitantes (Figueroa Davila, 1.993: 533),
aséntanse 45 núcleos de poboamento (9,9 km2).

O seu territorio sitúase nas Sen-as Orientais (Lám. 2), que dende a Serra do Rariadoiro

descenden cara as chairas de Monforte, formando un profundo val sucado polo río Lor, afluente do

Sil, e flanqueado polos montes de Lóuzara e Serra da Trapa, á súa dereita, e a Serra do Courel, á

súa esquerda.

A súa orografía caracterizase polos estreitos vales encaixados entre abas próximas nalgúns

casos á verticalidade e coroadas por cumios notábeis como o de Pía Paxaro, Montouto, A Cabra e

Formigueiros, con 1.643 ni (cota máxima).

A alternancia de solos e o clima húmido de montaña permite unha rica variedade florística,

establecéndose un escalonamento altitudinal na súa disposición. Así, nos cumios, a colonización

adscríbese ás piorneiras; un segundo nivel, por baixo dos 1.400 m, caracterizase polas formacións

de faias; séguenos as abeleiras, teixos, carballos, castirieiros e acivros.

Por baixo dos 800 ni, e en franca asociación con solos calcarios, é abundante a presencia de

acirieiras, xestas, albedros e uces; xa, nas ribeiras do Lor, de novo as formacións de castirieiros

(soutos), bidueiros e chopos.

O concello de Folgoso do Courel figura na "Relación de Espacios naturais" pola provincia

de Lugo, co número 10: 0 Courel.



2.2.1.2.- Evolución administrativa:

No antigo réxime (Fariña Jamardo, 1.993: 223-5), o que agora é o concello de Folgoso do

Courel, estaba dividido en dúas xurisdiccións: a de Caurel e a de Visufía, as dúas na provincia de

Lugo, coa seguinte distribución e dependencias:

- Xurisdicción do Caurel: Esperante, Folgoso, Meiraos, Noceda, Seceda, Seoane e Vilamor.

- Xurisdicción de Visuria: Hórreos e Visuria.

A provincia de Lugo foi a primeira de todas as galegas en lie dar cumprimento ao R.D. do

23 de xullo de 1.835, ao instalar os novos concellos que naceron dunha lista alfabética publicada

polo Gobernador, Marqués de Astariz, datada o 20 de novembro de 1.835. Nesta lista figura un

entre os oitenta e seis chamado Courel, que comprendía case que as mesmas parroquias que agora

tén, e que aparece formado pula de: Esperante, Folgoso, Hórreos, Meiraos, Noceda, Seceda,

Seoane, Vilamor e Visuria. Pero a máis destas que son as actuais do que agora se denomina Folgoso

do Courel, tiña outras parroquias: Lousada e San Lourenzo de Pacios (que logo pasaron a

Pedrafita), e Seara e San Salvador de Pacios (posteriormente do Concello de Quiroga).

Este concello tivo vida a penas cinco anos, pois a revolución de 1.840 deu lugar na

provincia a que a Xunta de Gobemo provisoria dictase a circular de data 9 de outubro 2, facendo

desaparecer 30 concellos e deixando en principio só 62, entre eles o novo de Courel -así consta-

que sucede ao antigo de novembro de 1.835, de Caurel, con once parroquias entre das a de Seara e

Veiga, segundo resulta da relación que das mesmas se fai para o partido xudicial de Quiroga, onde

figura o concello do Courel desta maneira: Esperante (san Pedro), Folgoso (santa Marina), Meiraos

(santa María), Noceda (san Pedro), Orréos (san Pedro), Visiria (santa Eufemia), Seceda (san

Silvestre), Sevane (san Juan), Seara (santa María Magdalena), Vega (santa Maria) e Villamor (san

Vicente).

Hai documentación asemade referente ás distintas tentativas de varianza na división

administrativa da época. Así por exempio, entre os acordos adoptados pola deputación de Lugo,

ternos que reseñar que na sesión de 27 de marzo de 1.837, exponse un escrito dos vecirios das

parroquias de Lousada e Pacios, solicitando se lles conceda axuntamento propio, segregados do de

Quiroga, e de non ser iso posíbel, que sexan agregados ao concello de Courel. Na sesión de 27 de

BOPLU número 163, do 22 do mesmo mes.
BOPLU, número 84, do 18 de outubro de 1.840
BOPLU, número 27 do 4 de marzo de 1.845.



abril de 1.844, coriécese outro dos vecirios da parroquia de Visuria e Hórreos, do concello de

Courel, para formar axuntamento propio sendo para o mesmo segregados deste. E na sesión do 14

de agosto de 1.845, dase conta doutro escrito dos vecirios da parroquia de Pacios, pedindo ser

separados do concello de Quiroga, e agregados ao do Courel.

Un cambio significativo retírese á denominación do concello que evoluiu de Courel a

Folgoso do Courel como consecuencia do traslado da capitalidade municipal de Seoane a Folgoso

ao rematar a guerra 1.936-39.

Polo D. 3243/1970, do 29 de outubro, e despois da tramitación do conseguinte expediente,

foi aprobada a segregación das parroquias de Santa María de Outeiro e Santa María Madanela de

Seara, que de Folgoso do Courel pasaron a ser integradas no concello de Quiroga, coa extensión

sinalada no expediente que era de 65,6 km2, que foron os que perdeu Folgoso do Courel e

incrementaron o de Quiroga.

Actualmente está constituido polas seguintes parroquias: (Fariña Jamardo, 1.993: 227):

Esperante (San Pedro), Folgoso (Sta. María), Hórreos (S. Pedro), Meiraos (Sta. María), Noceda (S.

Pedro), Seceda (S. Silvestre), Seoane (S. Xoán), Vilamor (S. Vicente) e Visuria (Sta. Eufemia).

Tódalas parroquias son matrices (agás as anexas Esperante e Hórreos), dependentes da

diocese de Lugo e dos seguintes arciprestados:

- Ferreiros de Valboa: Noceda.

- Quiroga: Esperante, Folgoso, Hórreos, Meiraos, Seceda, Seoane, Vilamor e Visuria.



2.2.1.3.- 0 Patrimonio Cultural:

Segundo a Resolución do 14 de majo de 1.991, pola que se ordena a publicación das normas

complementarias e subsidiarias de planeamento das provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e

Pontevedra, da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, que modifica as da

Resolución do 10 de xaneiro de 1.990, no Anexo 3, Inventario do Patrimonio Cultural, no referente

á provincia de Lugo4 figuran os seguintes datos do Inventario do Patrimonio Histórico-Artístico do

concello:

DENOMINACIÓN
	

PARROQUIA/LUGAR

ARQUEOLOXIA

CASTREXO

Torre do Castro de Sobredo

Castro de Brío-Mercurin

Castro de Meiraos

Castro de Meiraos

Castro de Romeor

Castro de Pitleira

Castro

Penas do Castro

Castrelín

Castro de Vilar

ROMANO

Mina da Toca

Mina de Torubio

Monte de Cido

Necrópole romana

Seceda

Seoane

Seoane

Meiraos

Esperante

Seoane

Folgoso

Seceda

Seceda

Vilamor

Pirieira, Seoane

Mostaz, Esperante

Torre Cabreira, Esperante

Seoane, Moreda

4	 DOGA, número 133, do 12 de xullo de 1.991



ARTE

ARQUITECTURA RELIXIOSA

Igrexa parroquial	 Esperante

Capela de Carbedo	 Esperante

Capela de San Roque	 Esperante

Capela de San Mamede	 Esperante-Mostas

Parroquial	 Folgoso

Capela de Eiriz	 Folgoso

Capela de Pendella	 Folgoso

Capela de Sta. Eufemia	 Folgoso

Capela de Sobrado	 Folgoso

Parroquial de Hórreos	 Folgoso

Capela de San Francisco	 Ferramolin, Hórreos

Igrexa parroquial	 Noceda

Igrexa parroquial	 Meiraos

Capela de Miraz	 Meiraos

Capela de Paderne	 Meiraos

Capela de Vilasevil	 Outeiro

Capela de Soldón	 Seceda

Igrexa parroquial	 Seceda

Igrexa parroquial 	 Seoane

Capela de Mercurín	 Seoane

Capela de Moreda	 Seoane

Capela de Parada	 Seoane

Capela de Pirieira	 Seoane

Igrexa parroquial	 Vilamor

Capela de Campa	 Vilamor

Capela de Castro Portela	 Vilamor

Capela de Froxán	 Vilamor

Capela de Vilar	 Vilamor

Igrexa parroquial 	 Vi suria



ARQUITECTURA CIVIL

PONTES

Ponte de Seoane
	

Seoane

ARQUITECTURA MILITAR E DEFENSIVA

Castelo de Carbedo	 Esperante



2.2.2.- 0 entorno inmediato:

(A/legue & Beiras, 1.999: 8,9)

O acceso ao conxunto (Pl. 2) realizase dende unha cota inferior, atopándose neste ascenso

en primeira instancia a corredoira de paso a un dos elemento do conxunto (pombal).

Deixando un pequen° souto á esquerda, pechado por un \Talado baixo que acouta a zona de

servizo da rectoral, situada uns 25 m máis adiante, que dista, asemade, outros 25 m do adro de

chegada, que fai as funcións de campo da festa.

Neste último tramo, o camirio de acceso está limitado por un muro de contención situado na

rnarxe dereita baixo do cal cae a aba ata o socalco de soporte da estrada e na que se apoia unha torre

metálica de conducción aérea da rede eléctrica xeral.

esquerda do campo da festa, un cómaro separa o conxunto dunha pequena chaira de terra

de labor de propiedade particular. Ao longo deste cómaro, discorre sobre báculos de formigón a

liria aérea de derivación individual que fornece a igrexa.

Na fronte de acceso ao adro, unha liria de nichos pecha o acceso, mentres que á dereita da

cancela, un valado e un grande castirieiro estreitan o paso.

Bordeando a igrexa, baixamos casa a entrada vella, que consiste nunha sucesión de ramplas

e socalcos que conterien o terreo sobre do que pousa o edificio.

Continuando a volta sóbese de novo cara a segunda porta do templo, que continúa nunha

terraza que ascende levemente cara a torre, e que é contida por un muro contrafortado que percorre

perimetralmente o templo pola súa banda sueste, ata a base do campanario.

O muro está flanqueado na súa lonxitude por unha ringleira de loureiros adultos.

Cruzando baixo a bóveda do campanario desembócase no cemiterio en vixencia.



2.2.3.- A igrexa:

2.2.3.1.- Proxección U.T.1%1.5:

Y:	 4.724.700

X:	 650.160

2.2.3.2.- Coordenadas xeográficas':

Lonxitude: 070 10' 04" W

Latitude: 42° 39' 33" N

2.2.3.3.- Altitude:

A cota do solado da igrexa sitúase a 805,50 in. snm. (Allegue & Beiras, 1.999: pl. 002).

2.2.3.4.- Substrato xeoláxico:

A área sobre a que se asenta o edificio e estructuras adxacentes presenta un substrato

xeolóxico de pizarras e areniscas feldespáticas (IGME, 1.981).

Levantamento fotogametrico Conselleria de Ordenación del Territorio Xunta de Galicia. Escala 1:10.000. Folla 157-11.
6



2.3.- A IGREXA:

(Pis. 3-8).

2.3.1.- Documentación:

mane da finalidade que se constitúe en fundamento da presente intervención

arqueolóxica, que non é outra que a de conquerir un corpus documental tanto da evolución das

estructuras a traveso do tempo, ata a resolución que presentan na actualidade, como dos factores

que motivaron a mesma a fin de integralas na proposta de restauración, ternos de partir de

determinadas referencias susceptíbeis de seren parcialmente asumidas ou refugadas unha vez

concluida a actuación proxectada, de ser o caso.

2.3.1.1.- Estructura:

Segundo expón Gil Mato (1.992), a quén seguimos nesta exposición, a actual fábrica da

igrexa substitúe sen dúbida a unha ermida máis antiga. Nas proximidades da igrexa hai unha

necrópole máis antiga, quizais moi deteriorada polos labores de labranza desenvolvidos sobre a

mesma.

Na parte máis antiga da edificación aparece unha sorprendente sirnilitude coa igrexa de

Esperante, probabelmente do século XII e século XIII. As reformas na fábrica realizanse a partires

do século XVI.

O retablo principal, de belo e sinxelo estilo renacentista en madeira de castirieiro, data do

ano 1.614, pagado polo cóengo Francisco de Heredia. O banco do retablo está decorado con catro

figuras que representan aos músicos de entón cos seus instrumentos: gaita, tambor, triángulo e

zanfona. O sagrario representa un castelo renacentista.

7	 Non son alleas a nós as referencias dunha necrópole, probabelmente anterior á época da situada no interior da igrexa, nunha área próxima
igrexa, xa que nos foron transmitidas por testemutías directas, referencias concretas tanto da ubicación como da morfoloxia dunha estructura de

enterramento.



O conxunto é de grande beleza e expresividade, en bo estado de conservación. Foi

ensanchado para cubrir todo o frontal da igrexa no ano 1.857 por frei Benito Rodríguez Ponce de

León (cura ecónomo), tratando de respectar o estilo renacentista, pero o valor dos engadidos é

escaso.

Os retablos laterais son tamén renacentistas, apuntando máis claramente unha transición ao

barroco. Entre os aspectos a salientar cómpre mencionar a presencia dunha imaxe da Inmaculada en

madeira policromada.

Tamén é importante a pratería da igr, exa. A cruz procesional de Isidro de Montanos, do ano

1.632, de 86 cm de altura e 47 de envergadura, cruz de prata con alma de madeira, artisticamente

decorada con cartelas esmaltadas: "DIOLA DON FRANCISCO DE HEREDIA RIO. LID. VACQ.

DEL AVITO DE S. TIAGO". "IHS. M JOSE-YSIDRO DE MOT-TANOS PLATERO - AÑO 1632".

Entre outros consérvanse dúas coroas do mesmo estilo, unha delas de 10,5 cm de diámetro e outra

de 6,5 cm; a major Usase como coroa da actual patrona, unha imaxe para ser vestida, adquirida en

1.862; ambas coroas corresponden sen dúbida á talla románica da Virxe e o Neno, venerada na

capela de Miraz (procedente desta igrexa).

Polo mesmo Heredia constrúese adosada á igrexa tras do presbiterio a torre cuadrangular

(ano 1.628) cos dous escudos de Heredia, semellantes aos gravados en madeira nos retablos

laterais. As cinco campas son magníficas, unha delas de estilo románico, que aproveitaría o

material de campas anteriores, quizais non redondas senón ovaladas, segundo o modelo dunha que

se conserva nunha ermida da zona. Foron refundidas en multitude de ocasións, engadíndoselles

sempre peso.

Quizais nesta mesma época déuselle major altura aos muros laterais da nave para a nivelar

coa bóveda de medio canón do presbiterio e anovouse a teitume con dobre armazón de madeira de

castirieiro: artesoado con tapaxuntas moldurado e cuberta. Nada se sabe, a priori, do frontis da

primitiva igrexa.

A fábrica da igrexa adquire a súa forma definitiva en 1.714 sendo prior Diego Cifuentes y

Canseco del Avito de Santiago e Cóengo de San Marcos de León, ampliando a nave central con

artístico coro que se prolonga en balcóns corridos ao longo dos muros laterais da nave, e

construíndo unha maxestosa nave-pórtico con bóveda de canón que serve de acceso á igrexa pola

parte lateral en parede norte, de hila neoclásica. Na parte ampliada da nave a teitume de lousa



colócase directamente sobre o artesoado con tapaxuntas semellares ao resto da nave; os mesmos

tapaxuntas no piso da tribuna. Esta parte foi destruida por un incendio en 1.989, conservándose só a

balaustrada de torno da tribuna.

Segundo este mesmo autor (que considera a posibilidade da conexión que poden amosar os

arcos que se observan no muro norte, así como os dos arcos da bóveda, cun claustro dun posíbel

mosteiro), a porta que comunica co baptisterio parece do século XVIII.

A rectoral, hoxe en ruinas, ateepase a uns 60 m. e hai constancia de reparacións e reformas

na mesma no ano 1.710. Os libros parroquiais testemurian que a partires de 1.700 residían só o

Prior e un Vigairo ou Tenente; algún documento asinase en "las casas del Priorato". No

interrogatorio do catastro de Ensenada constátase a residencia de cinco cregos na parroquia, pero

inclúe os residentes patrimoniais.

Nos laterais do presbiterio foron descubertas hai 20 anos pinturas murais. Unha parece unha

invitación á piedade eucarística coa lenda de San Isidro Labrador, e a outra inclúe un retrato de

Santa Teresa; só foron parcialmente descubertas da cal superposta por medo ás deteriorar.

No 1.750 constrúense as esqueiras do presbiterio, obra que afecta á parte inferior das

pinturas, polo que se encala o resto da nave e se branquea toda a igrexa; hai que supor que as

pinturas xa non eran valoradas, polo que non poderían ser moi posteriores á construcción do retablo

co que gardan relación (principios do século XVII). As táboas dun retablo lateral no que se venera

un crucifixo están pintadas con motivos da crucifixión, con boa perspectiva e expresividade, aínda

que suxas.

O mármore das esqueiras, cornixa da torre, pía de auga bendita e columnas bulbosas da

entrada do pórtico (e porta da sancristía) proceden das canteiras de Santalla de Lóuzara; e os

balaústres da varanda da escaleira, de granito, foron "conducidos a distancia de más de seis
leguas".



2.3.1.2.- A relación coa Orde de Santiago:

A relación do mosteiro de Samos coa área de intervención parece comezar ao recibir aquela

institución, por doazón de Menendo Díaz, varias vilas segundo consta en documento datado en 11

de marzo do ano 973 (Lucas Álvarez, 1.986: peix. 346-8, doc. n°. 175), entre as que consta a de

Meiraos8.

Porén, malia se constatar referencias que atinxen á relación de Samos coas terras do Courel

con datas 1.086, 1.103 e 1.125 (Lucas Álvarez, 1.986: páxs. 269-70, 262-3, 157-64, docs. n°. 122,

116, 54), na confirmación dos dereitos xurisdiccionais e patronais do mosteiro de Samos polo papa

Alexandre II (Lucas Álvarez, 1.986: pea. 153-7, doc. n°. 53), documento datado en 4 de setembro

de 1.175, xa non aparecen bens correspondentes a aquela zona.

A relación de Santa María de Meiraos coa orde militar de Santiago data do século XII. Na

sintese realizada por Gil Mato (1.992: páx. 82-3) consta a doazón real do castelo do Courel (tamén

Corel, castelanizado, nalgúns documentos e cartografía medieval) á Orde de Santiago con data de

1.176 e é confirmada polo papa Lucio ILI en outubro de 1.181: Doazón de Fernando II a Pedro

Fernández, Maestre de los Caballeros Freiles de Santiago, en Castrotorafe: "Castelum de Courel

cum omnibus directuris et pertenenciis". Anos máis tarde enuméranse: Soanes do Courel, Ceceda,

Vllamayor, Folgoso, Noceda, Meiraos e Esperante 9 . Parece que as partes máis antigas das

parroquiais da zona deben adscribirse a esta data, aínda que algunhas ermidas parecen anteriores.

As parroquiais de Meiraos e Esperante obedecen pois a intereses desta Orde Militar.

A partires da presencia da Orde de Santiago en Courel, Samos prohibe que se vendan os

seus foros a "militibus, monacis et aliis cuiuslibet ordinis", "militibus et ordinis hominibus", se

alimente "filium militis" nos seus coutos, ou se pase alguén a outro dominio (Gil Mato, 1.992: 83);

o que fai supor un enfrontamento entre os cabaleiros santiaguistas e os monxes bieitos de Samos.

A documentación manexada por este autor (Gil Mato, 1.992: pea. 82) é moi escasa. O

arquivo parroquial de 1.600, foi practicamente destruido pola humidade, polo que só recolle

referencias concementes aos libros posteriores a 1.700 (a documentación anterior hai que a buscar

sen dúbida entre a de San Marcos de León). No interrogatorio do catastro de 1.752 consta que

Samos non percibía rendas en Meiraos.

8	 "Villa in Laure ubi dicunt Meiranos; ....
Gil Mato cita a B. Chaves (1.975).



Trata época de probábel crise dos séculos XIV e XV (quizais nesta época foron

abandonadas polos santiaguistas as parroquias vecirias de Noceda, Seceda e Vilamor), parece

recuperarse a zona baixo a influencia daqueles, cuia cruz-espada pode contemplarse na case que

totalidade dos retablos barrocos das igrexas e ermidas da bisbarra, destacando Meiraos como foco

cultural con priores de grande talento.

O interese da Orde polas terras do Courel, a máis da protección de peregrinos e algúns

productos agrarios e gandeiros (lirio e gando lanar) respostaría máis ben á abundancia de ferro na

bisbarra: sabido é que as ferrerías proporcionaron pingües beneficios. Parece que a antiga ferrería

do Mazo nas proximidades da ig,rexa de Meiraos pertenceu á Orde, e na igrexa consérvanse pezas

que testemuñan unha técnica moi perfeccionada no tratamento do ferro.



2.3.2.- Estado previo á intervención:

(Allegue & Be/ras, 1.998: Cap. 5)

A igrexa consta dunha soa nave (Pl. 4) de planta sensibelmente rectangular duns 32 x 9 m

orientada en dirección noreste-sudoeste, que integrada por dous corpos, cabeceira e nave.

nave xúntase pola súa fachada noroeste un nártice abovedado e aberto con dous arcos

polo seu lado nordés.

A este nártice accédese dende o noroeste baixo un adro cuberto a tres augas e sostido por

dúas columnas de bulbo baixo de seis pezas de pedra calcaria marmórea de Lóuzara.

Na cabeceira atópase unha tribuna elevada de sete chanzos pechada por balaústres daquel

material, e sobre a cal se atopa o altar de granito de construcción moi recente, e o retablo major,

datado no século XVI.

Trala cabeceira, e adosada a ela, conta coa presencia da torre do campanario, de planta

sensibelmente cadrada de 5 x 5 m, atravesada na súa planta baixa por un corredor abovedado que

permite percorrer perimetralmente o exterior do edificio.

Ao fuste da torre accédese dende o exterior por unha esqueira perimetral en dous tramos,

que dá acceso a aquela pola súa fachada nordés.

Esta torre cóbrese cunha pirámide octogonal de madeira e lousa, coroada por un pináculo

pétreo e unha cruz de ferro.

Na fachada noroeste, arrimanse tamén dous corpos. o da sancristia, na cabeceira, e de planta

sensibelmente rectangular de 5 x 8 m, e o baptisterio, de planta sensibelmente cadrada de 4,5 x 4,5

m que se empraza entre a sancristia e o nártice de acceso, adosado á nave.

Entre baptisterio e sancristia, aprovéitase o espacio para unha capeliria lateral na que se

atopa un retablo pre-barroco.

Na fachada sueste, e simetricamente á referida capela-fornela, atópase outra das mesmas

dimensións, que se crea no espacio entre dous contrafortes, e na que se ubica outro retablo da

mesma época e composición similar ao anterior.

Esta fachada tén a máis unha segunda porta, enfrontada á do nártice abovedado que dá

directamente ao exterior.

Esta fachada atópase machoada polo exterior por seis contrafortes, entre dous dos cales se

ubica a fomela referida.



Na fronte da igrexa, atópase o coro de madeira, á dereita da entrada principal, cunha

escaleira de acceso en dous tramos.

O coro prolóngase en dous corredores laterais de 6 x 1 1T1 que se desenvolven sobre as düas

portas de entrada. Baíxo o coro atópase a oseira de 5,5 x 4,5 ni, ventilada e iluminada por unha

bufarda que se asoma á fachada frontal.

O edificio componse (Pl. 4) dos seguintes elementos estructurais (Allegue & Beiras, 1.999:

11, 12):

2.3.2.1.- Cabeceira:

- Bóveda de canón de cachotería de laxas de lousa da zona.

- Muros de cachotes de laxas de lousa.

- Arco de cachotería de laxas de lousa.

- Ocos recercados en sillería de calcarias da zona.

2.3.2.2.- Nave:

- Muros de cachoteria de laxas de lousa.

Ocos recercados en sillería de calcarias da zona.

- Cuberta de tesoiras de castirieiro de 18 x 15.

- Cumio de redondo de castirieiro.

- Correas de semiredondo de castirieiro paralelas ás tesoiras (de cumio a muro).

- Teitume de lousas cravadas sobre ripas de castirieiro.

- Falso teito de entaboado de castirieiro.

2.3.2.3.- Coro:

- Estructura transversal de vigas de castirieiro de 20 x 25 de 1.989.

- Entaboado de castirieiro entallado de 12 cm x 22 mm.

- Balaústres de castirieiro.

- Canzorros de calcaría.



2.3.2.4.- Oseira:

- Muro de contención do terreo de cachote de laxas de lousa.

- Teito de estructura lonxitudinal de vigas e solado de táboa irregular de castirieiro.

2.3.2.5.- Nártice:

- Bóveda de canón de cachotes de laxas de lousa.

- Arcos de medio punto de cachote de laxas de lousa.

- Muros de cachote de laxas de lousa.

- Porta de acceso con arco de sillares de calcarias da zona.

- Portada de ingreso na igrexa alintelada con sillares de calcaria.

2.3.2.6.- Torre:

- Escaleira de acceso de cachotes de laxas de lousa.

- Arcos de paso de laxas de lousa. Salmer de sillería.

- Bóveda de laxas de lousa.

- Fuste: fábrica mesta de laxas, cachotes de calcaria e esquinais de sillería de calcarías.

- Impostas de sillares calcarios.

- Ocos: linteis, peitoril e xambas de sillares calcarios.

- Arcos do campanario de laxas. Claves de sillería.

- Cornixa de sillares calcarios.

- Pináculos de sillares calcarios.

- Esqueira interior de madeira de castirieiro.

- Cuberta en pirámide octogonal de madeira e lousa.



2.3.3.- Interese arqueolóxico:

O interese arqueoláxico da intervención, tal e como se facia constar no correspondente

Proxecto Arqueolóxico (López -Fe/peto, 1.999) vén de se esbozar en anteriores exposicións, e

radicaba fundamentalmente na posibilidade de obter nova documentación, en base á aplicación de

metodoloxía arqueolóxica, que completase o aportado mediante a consulta realizada de cartografía,

bibliografía e fontes escritas.

Ditas perspectivas, a máis das derivadas da propia relevancia e singularidade do edificio

obxecto de intervención, xiraban encol da importancia de:

1.- Colaborar, na medida do posíbel, na documentación da evolución estructural do edificio,

a fin de participar na definición de cada unha das fases en planta e alzado.

2.- Documenta-la preexistencia de estructuras anteriores absolutamente ignoradas nas fontes

consultadas.

3.- Aportar novos elementos de xuízo de interacción nos labores de restauración, ben sexa

con carácter preventivo ben con carácter resolutivo nas decisións definitivas a adoptar no proceso.

4.- As posibilidades de documenta-la presencia de bens móbeis de interese arqueolóxico que

poidesen incidir na posta en valor do edificio e a súa contorna para a presente ou futuras

intervencións nos mesmos.

5.- A propia posta en práctica dunha liria multidisciplinar que poidese dar solución a

problemas non abordábeis individualmente por calquera das disciplinas implicadas.



2.4.- OBXECTO DA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA:

(Pl. 9)

A intervención arqueolóxica desenvolvida, ao se dotar dun carácter interdisciplinario

premeditado, non só pretendía (Lepez-Felpeto, 1.999) un obxectivo avaliativo preventivo do

impacto arqueolóxico que puideran ocasiona-los labores comenentes e precisos na adecuación do

edificio e entorno ás condicións concretas sinaladas para a execución dos traballos expostos no

"Proxecto de actuación complementaria á toma de dados necesarios para a restauración de Sta.

María de Meiraos, Folgoso do Courel (Lugo)" (Allegue Fernández & Beiras García-Sabell, 1999),

senón tamén constituirse, en virtude dos resultados que as intervencións simultáneas a levar a cabo

puidesen ir ofrecendo, en elemento de xuízo para a reconducción das mesmas a fin de rendibilizar a

intervención nos aspectos patrimoniais requeribeis.

2.4.1.- Resume do Proxecto de Restauración:

(Allegue & Beiras, 1.999: 4-8).

2.4.1.1.- Actuacións propostas no exterior do edificio:

2.4.1. 1. 1 .-Limpeza e desbroce do terreo: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 4).

Limpeza de mato na contorna dos elementos obxecto de actuación. Esta tarefa precisábase

de xeito especial nas partes norte e sur do edificio principal, isto é, arredor do muro perimetral que

conforma a explanada de asentamento do templo (Pl. 9).



2.4.1.1.2.-Acometida de auga: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4).

Procederiase á instalación de servizo da auga en obra. Estaba previsto executar dito labor

mediante un sistema de bombeo e unha acometida provisoria de auga para obra dende o pozo

próximo á área de intervención (Pl. 9).

2.4.1.1.3.-Subterraneización da acometida eléctrica: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4).

A uña de acometida eléctrica, aérea no intre da realización do Proxecto de restauración,

converteriase en subterránea, manténdose en principio no mesmo lugar (Pl. 9). Malia estas

previsións, contemplábanse posibeis varianzas de criterio neste senso.

2.4.1 . 1 .4.-Estudio xeotécnico: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4, 5).

Realizariase un estudio xeotécnico do terreo baseado en catas propostas previamente (Pl. 9)

para a obtención de datos relativos á resistencia, consistencia e composición do solo e subsolo,

cunha evidente influencia sobre a estabilidade dos muros (tanto os que conforman a igrexa como os

que están destinados á contención de terras para a configuración dos espacios exteriores do

edificio).

Dadas as patoloxias observadas no conxunto en estudio estaba previsto realizar ensaios ao

longo do muro sueste da construcción, en lugares próximos aos cimentos e na proximidade do muro

de contención do antigo acceso á explanada, deixando constancia sobre plano de situación dos

lugares exactos onde se efectuasen ditos ensaios.



2.4.1.1.5.-Descarne parcial da cimentación de muros: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 5).

Procederiase ao descarne parcial da cimentación do muro sueste aproveitando unha cata (-

número 6-, Pl. 9) coa finalidade de obter datos sobre a conformación da mesma e do terreo sobre o

que descansa a igrexa.

Para esta operación previanse os apeos que resultasen necesarios.

2.4.1.1.6.-Picado de morteiros: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 5, 6).
Proxectábase o picado dos morteiros e descarnado dos muros, naquelas áreas detalladas na

documentación gráfica adxunta no proxecto arquitectónico (Allegue Be/ras, 1.999: ficha 4) como

paso previo ao diagnóstico e análise de patoloxias estructurais dos muros: fendas, desplomes,

panzas, trabazón ou non entre paramentos, ...etc.

Dito picado realizariase sempre facendo lectura dos sucesivos revocos do templo e tomando

mostras de cada un deles para unha posterior análise en laboratorio. Os datos obtidos permitirían a

elaboración de hipóteses da evolución da estructura formal e constructiva do monumento.

Faríase a máis unha reportaxe fotográfica de tódolos paramentos afectados polo descarne

con anterioridade ao comezo dos traballos.

2.4.1.1.7.-Estudio de estabilidade: 

(Allegue ce Be/ras, 1.999: 6).

Previase realizar un estudio detallado da estabilidade dos muros da igrexa, facendo fincapé

naqueles tramos máis desfavorábeis e que puidesen pór en perigo a estabilidade global do edificio.

Nunha primeira aproximación semellaba que estes tramos eran os pertencentes aos dous muros

lonxitudinais do templo á altura da sección 4 (Pl. 7).

Asemade estudiarianse os arcos do campanario que se atopaban abertos, e o arco que pecha

a bóveda do altar major, que presentaba unha patoloxia semellante.

Tamén se procedería ao estudio global de edificio e o seu entorno (muros de contención de

terras no osario, muros ocultos tralos retablos, bóvedas do altar e adro, muros exteriores de



contención de ten-as na área do antigo acceso, ...), catalogando tódalas fendas e establecendo a súa

causa, a fin de posibilitar unha posterior corrección.

O obxectivo final deste estudio sería o da redacción dun informe sobre o estado global da

estructura e o seu grao de seguranza no que se poderían incluir propostas de medidas correctoras no

caso de resultar necesarias.

2.4.1.1.8.-Desmontaxe parcial da cuberta: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 6).

Desmontaríase alomenos un tramo da cuberta, na zona marcada na documentación gráfica

correspondente ao proxecto arquitectónico (Allegue & Beiras, 1.999: ficha 2) entre unha cemba e o

arco do altar maior para posibilita-la análise da estructura de madeira e o estado da bóveda de

pedra.

Esta desmontaxe debería abranguer alomenos a parte do cumio e os apoios no muro da

cemba e do canzorro sobre o que descansa.

2.4.1.1.9.-Montaxe e recuperación da espadana: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 6).

Montaxe e recuperación da espadana desmontada e armacenada na primeira fase dos

traballos segundo o levantamento gráfico e a numeración de pezas feitos no seu dia.



2.4.1.2.- Actuacións propostas no interior do edificio:

2.4.1.2.1.-Informe e orzamento de restauro: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 7).

Con anterioridade a calquera traballo no interior da igrexa prevíase a elaboración dun

informe detallado facendo tódalas catas que resultasen necesarias para determinar a existencia ou

non de pinturas murais nos paramentos interiores do templo (de xeito especial naquelas áreas nas

que estaba previsto o descarne dos muros), datándoas e establecendo o seu valor en cada caso. Dito

informe debería abranguer asemade tanto os retablos e imaxes como o coro policromado de

madeira. Sería en función deste informe que se procedería á planificación definitiva e execución

dos traballos a desenvolver.

Estableceríanse aquelas medidas e actuacións inmediatas que se considerasen oportunas

para evitar novos deterioros nos elementos artísticos do templo, como por exemplo a consolidación

daquelas partes de pinturas murais que o precisasen.

2.4.1.2.2.-Desmontaxe e acopio de pavimentos: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 7).

Procederíase á numeración, desmontaxe, limpeza e acopio de tódalas pezas de madeira que

comporien o pavimento da nave da igrexa. A numeración reflectiríase nunha planta de pavimentos

de escala suficiente (mínimo 1/50) e complementaríase cunha serie de fotografías por áreas reflexo

do estado previo das pezas e que facilitasen a posterior recolocación das mesmas.

A numeración das táboas fariase cuaba barra de pintura acrílica, proxectando o marcado de

tódalas pezas no mesmo ángulo.

O acopio do pavimento levaríase a cabo tomando tódalas medidas de protección necesarias

para a conservación das pezas no mellor estado.



2.4.1.2.3.-Desmontaxe e acopio de retablos e moblaxe: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 7, 8).

Para evitar danos en retablos e mobles, e para ter accesibilidade a aquelas partes da igrexa

inaccesibeis con anterioridade ao desenrolo dos traballos, procederiase á desmontaxe, acopio e

protección de ditos elementos. Facilitando a máis a elaboración do informe e presuposto de

restauro das pezas.

2.4.1.2.4.-Retirada e selección de elementos varios: 

(Allegue & Beiras, 1.999: 8).
Aqueles elementos que nas datas de comezo da intervención estaban armacenados no

edificio retirarianse previa selección daquelas pezas que poidan resultar interesantes por ter

formado parte nalgún momento do edificio. En particular poriase atención nos elementos torneados

que poderian ter constituido unha antiga balaustrada de cene do altar maior.

2.4.1.2.5.-Protección do coro e retablo do altar major: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 8).

Protexeriase de xeito comenente o coro de madeira para evitar que resultase danado cos

traballos a realizar no interior do edificio. Para iso cubririanse con lonas as frontes policromadas e

evitariase a ancoraxe de estadas á súa estructura.

2.4.1.2.6.-Picado de morteiros: 

(Allegue & Be/ras, 1.999: 8).

Realizariase o picado dos morteiros e descarne dos muros naquelas áreas detalladas na

documentación gráfica adxunta ao proxecto arquitectónico (Allegue & Be/ras, 1.999: ficha 3) como

paso previo ao diagnóstico e análise de patoloxias estructurais dos muros: fendas, desplomes,

panzas, trabazón ou non entre paramentos,... etc.



Dito picado realizaríase sempre facendo lectura dos sucesivos revocos do templo e tomando

mostras de cada un deles para unha posterior análise en laboratorio, datos que permitirían a

elaboración de hipóteses da evolución da estructura formal e constructiva do monumento.

Fariase a máis unha reportaxe fotográfica de tódolos paramentos afectados polo descarne

con anterioridade ao comezo dos traballos.



2.5.- METODOLOXÍA:

Tendo en conta o exposto, a metodoloxía tivo de se adaptar aos labores que se queren

acometer en relación co estado actual do conxunto.

A tal efecto, en ambas e dúas fases plantexadas (Fase I: sondaxes valorativas, Fase II:

control arqueolóxico) a metodoloxia entendeuse orientada a contemplar os seguintes aspectos:

2.5.1.- Aspectos xerais:

1.- Observa-la conformación de cada un dos posíbeis elementos constitutivos do subsolo e

indicios de usos inherentes á función relixiosa (antigos solados, indicios de antigas estructuras de

ocupación do conxunto, unidades de inhumación, vías de acceso ...) e a súa relación cos elementos

emerxentes, imposíbeis de prever polas características superficiais previas á intervención (tanto

horizontais corno verticais), coa fin de:

1.1.- Delimitar a conformación que presentasen na actualidade.

1.2.- Delimitar os aspectos estructurais suprimidos en anteriores intervenciáns.

1.3.- Establecer as relacións entre eles, tanto horizontais como verticais.

1.4.-Detectar a ausencia doutros elementos ou estructuras que tiveron de formar

parte do mesmo.

1.5.- Determinar as distintas etapas constructivas do edificio e acondicionamento do

entorno.

2.- Detectar a existencia de materiais arqueolóxicos a fin de:

2.1.- Establecer a súa adscrición tipolóxica.



2.2.- Establecer a súa relación con elementos estructurais.

2.3.- Establecer correspondencias entre os procesos deposicionais e post-

deposicionais e as súas causas (naturais e/ou antrópicas).

2.4.- Establecer relacións crono-estratigráficas.

3.- Recompilar toda a información obtida no proceso da intervención por medio da:

3.1.- Documentación gráfica: planimetría, delineación e fotografía.

3.2.- Descritiva complementaria: estratigrafía, de indicios e elementos.



2.5.2.- Aspectos específicos:

Tódolos aspectos que de xeito xeral se levan exposto no apartado metodolóxico,

concretáronse polo miúdo no proceso da Intervención arqueolóxica executando o mesmo segundo

as fases propostas e as seguintes pautas:

1.- Na Fase I (sondaxes valorativas) o devir da intervención estivo supeditado

integramente ao disposto polo Arqueólogo Director non só nas condicións en que cumprise

desenvolver a totalidade do proceso (conforme ao expresado no Proxecto Arqueolóxico previo)

senón tamen ás varianzas que implicase o estado dos coñecementos en cada momento.

2.- Na Fase II (control arqueolóxico) as obras executáronse nas condicións comenentes

de tempo e espacio para que, sen deixar de minimizar o custo económico e social das mesmas, os

labores de observación, delimitación e documentación fosen realizados coa calidade oportuna,

sendo respectado asemade o orde de traballo proposto pola promoción ou empresa adxudicataria

das obras.

3.- Malia se ter contemplado, de xeito previo, a posibilidade de elaborar informes

parciais no transcurso da actuación que contivesen unha descritiva exhaustiva daqueles elementos

localizados que, tendo unha adscrición crono-cultural e unha importancia arqueolóxica

indeterminadas ou ambiguas, puideran ser considerados dalgún interese, co gallo de consensuar as

propostas de protección aplicábeis tanto coa Dirección Técnica das obras como cos técnicos da

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o propio devir da intervención conlevou a improcedencia

dos mesmos.



2.5.3.- Plan de intervención:

A natureza do traballo, a desenvolver por unha equipa multidisciplinar, implicaba a

realización de actividades simultáneas en afectación, cando non do subsolo, das estructuras

emerxentes que puideran ser quen de revelar indicios das distintas fases constructivas do edificio e
en consecuencia dos distintos momentos de acondicionamento do entorno próximo.

Con estes presupostos, era de obrigada prevención contemplar a posibilidade non só dun

lapelamento das dúas fases (circunstancia que non se deu) senón tamén o replantexamento puntual

dalgunha das previsións en función do estado concreto dos caiecementos.

Calquera que fosen as varianzas respostarian obrigadamente a criterios asumibeis polo

Arqueólogo Director nunha intervención desta natureza e como tais serian reflectidos nos

correspondentes Informe Valorativo e Memoria Técnica.

2.5.3.1.- FASE 1 (Sondaxes arqueolóxicas valorativas):

Foi proposta (López -Fe/peto, 1.999) a realización de sondaxes valorativas previas á

execución de calquera actividade que supuxese remoción de ten-as en afectación do subsolo, na

área correspondente á ocupación do conxunto.

Ditas unidades de sondaxe, un total de 5 (proposta inicial), realizarianse de xeito manual,

sendo as súas dimensións as seguintes (Pl. 11):

- Unidade de sondaxe n° I: 1 x 2 m.

- Unidade de sondaxe n°2: 1 x 2 m.

- Unidade de sondaxe n°3: 1 x 2 m.

- Unidade de sondare n°4: 1 x 2 m.

- Unidade de sondaxe n°5: 1 x 2 m.



A siia disposición (PI. 11) era resultado da avaliación das distintas circunstancias e

necesidades, para as que se estimaba a comenencia de:

1.-Afectar unha área de terreo representativa dabondo con respecto á superficie total.

2.- Distribuir dun xeito adecuado a mostraxe mediante a sondaxe, segundo as

características, superficie e perímetro da propia área.

3.- Pór en evidencia as relacións estratigráficas da área de intervención con respecto ás

estructuras emerxentes, na procura de evidencias discriminatorias dos distintos momentos

constructivos.

4.- Pór en evidencia as relacións estratigráficas desa mesma área con respecto a estructuras

subxacentes reflexo de acondicionamento do/s entorno/s adscribíbeis aos distintos episodios

edilicios.

Neste senso, a ubicación de cada Unidade de Sondaxe derivaba dos seguintes

plantexamentos e expectativas previas:

2.5.3.1.1.- Unidade de Sondaxe 1: 

-SITUACIÓN: Baixo a bóveda basal da torre adosada á cabeceira.

-OBXECTO: Plantexábase, a priori, a posibilidade de obtención de documentación sobre os

seguintes aspectos:

1.-Estructuras de cimentación de dita torre (construida no primeiro tercio do século

XVII) e as relacións fisicas do adoso á cabeceira da igrexa.

2.- Estructuras de circulación nunha área aparente de tránsito antes deste adosamento

(paleopavimentos).

3.- Elementos de cimentación doutras estructuras preexistentes a aquelas.

4.- Indicios da preexistencia de unidades de soterramento.



2.5.3 1 2.- Unidade de Sondaxe 2: 

-SITUACIÓN: Lateral exterior leste da igrexa.

-OBXECTO: Ubicada en base ao interese común para as intervencións arquitectónica e

arqueolóxica, xa que permitiría documentar:

1.-As estructuras emerxentes e a súa relación coas cimentacións con-espondentes.

2.- Varianzas nestas estructuras de cimentación en resposta a varianzas constructivas

correspondentes aos distintos episodios do edificio.

3.- Estructuras de circulación (uso actual) preexistentes.

4.- Indicios da preexistencia de unidades de soterramento.

2.5.3.1.3.- Unidade de Sondaxe 3: 

-SITUACIÓN: Lateral exterior leste da igrexa.

-OBXECTO: Respostaba ao interese de documentar unha área ahilada co grupo de

elementos (nártice, coro, ...) datados a comezos do século XVIII. Previsibelmente permitiría

documentar:

1.-As estructuras emerxentes e a súa relación coas cimentacións correspondentes.

2.- Varianzas nestas estructuras de cimentación en resposta a varianzas constructivas

correspondentes aos distintos episodios do edificio.

3.- Estructuras de circulación (uso actual) preexistentes.

4.- Indicios da preexistencia de unidades de soterramento.



2.5.3.1.4.- Unidade de Sondaxe 4: 

-SITUACIÓN: Lateral exterior sur da igrexa.

-OBXECTO: "Ubicada en base ao interese común para as intervencións arquitectónica e

arqueolóxica, xa que permitiría documentar:

1.-As estructuras emerxentes e a súa relación coas cimentacións correspondentes.

2.- Varianzas nestas estructuras de cimentación en resposta a varianzas constructivas

correspondentes aos distintos episodios do edificio.

3.- Estructuras de circulación (uso actual) preexistentes.

4.- Indicios da preexistencia de unidades de soterramento (limita asemade coa oseira

baixo coro).

2.5.3.1.5.- Unidade de Sondaxe 5: 

-SITUACIÓN: Interior da igrexa.

-OBXECTO: Respostaba ao interese de documentar, en concordancia coa U.S. 3, unha área

aliñada co grupo de elementos (nártice, coro, ...) datados a comezos do século XVIII. A súa

escavación significaría a retirada do pavimento de madeira existente baixo as condicións

comenentes para a súa reimplantación posterior (tal e como se establece para a totalidade deste

solado no correspondente proxecto de restauración).

A súa execución permitiría documentar:

1.- Os elementos subxacentes para os que o solado proporcionaría unha data post

quem.

2.- Varianzas na distribución da área de soterramento e polo tanto na/s distribución/s

espacial/is tocante aos aspectos funcionais e de xeito implícito dos espacios interiores e exteriores

das estructuras edilicias anteriores.

3.- En base ao exposto anteriormente, permitiría discrimina-las estructuras de

circulación  exteriores preexistentes.

4.- Asemade a preexistencia ou non de unidades de soterramento.



Malia o exposto, e perante o estado previo do cortxunto, previo ao levantamento dos

revocos, á toma de mostras de carácter xeotecnico, limpezas superficiais do entorno, ... que non

permitía a observación de aspectos subsuperficiais necesarios para matiza-lo plantexado, cumpría

prever algunhas modificacións aconsellábeis a fin de maximiza-lo rendemento arqueolóxico tanto

nos aspectos cuantitativo como cualitativo.

Non se descartaba entre estas a ampliación das unidades de sondaxe tanto se a potencia

acadada durante a intervención así o aconsellase, como de se revelaren insuficientes para o

establecemento das relacións estratigráficas propostas.

Ditas modificacións podían, segundo as previsiöns contempladas no citado Proxecto

Arqueolóxico, afectar non só ás dimensións das mesmas, como queda sinalado, senón tamen á súa

distribución, sendo especificadas, en todo caso, as razóns das varianzas no Informe Valorativo e na

Memoria Técnica final.

De xeito previo, procederíase ao establecemento do plano O xeral, de rnaneira que

constituíse unha única referencia para as unidades de sondaxe que se vefien describindo (a razón

obedece ao obxectivo da integración dos datos na súa totalidade).

Estaba previsto tamen o deserio dun cuadriculado xeral imaxinario, para toda a superficie do

solar, en base ao sistema de coordenadas, para o que se establecería, previamente, o punto (0,0),

punto referente da intersección de abscisas e ordenadas. O establecemento deste sistema presupufia

o sinalamento do norte arqueolóxico da intervención (Pl. 11).

O obxecto do mesmo sería, en correspondencia co expresado anteriormente, a ubicación

espacial dos datos referenciábeis.

Este reticulado a establecer estaría constituido por unidades mínimas de rexistro (U.R.) de

dimensión invariábel (1 x 1 m).

O establecemento das mesmas non implicaba a súa correspondencia física coa superficie

real escavada, ao se pretender que non constituísen máis que un sistema referencial operativo, non

podendo condiciona-lo desenrolo da escavación de precisar esta ser reconducida en virtude dos

seus resultados, podendo incluso estimarse a necesidade de prescindir de ditas unidades (U.R.) pola

comenencia da integración dos datos noutras máis amplas (ditas varianzas quedarían, asemade,

especificadas no Informe Valorativo e Memoria Técnica final).



2.5.3.2.- FASE II (Control arqueolóxico de obra):

Plantexábase nesta fase de control arqueolóxico, para as obras que comportasen remoción

de terras ou modificación das superficies en contacto directo con elas, o seguimento directo (a pé

de obra) das mesmas. Para dito supervisión, prevíase, a xeito de referencia e cos condicionantes que

o decurso das obras impuxese de seu (condicionantes que o propio arqueólogo director da

intervención valoraría) respecta-lo orde do traballo proposto pola promoción (ou empresa

adxudicataria), sempre e cando os labores de escavación se realizasen dun xeito racional,

permitindo deste xeito unha observación crara de calquera elemento constituínte do subsolo e

posibilitando así a súa delimitación e valoración.

As obras que previsibelmente, e a priori, comportaban remoción de terras e consideradas

por tanto sometidas a control arqueolóxico (Pl. 9) eran as seguintes:

2.5.3.2.1.-Exterior do edificio: 

1.- L1MPEZA E DESBROCE DO TERREO:

(Allegue & Beiras, 1.999: 4).

Estaba prevista a limpeza de mato na contorna dos elementos obxecto de actuación. Esta

tarefa precisábase de xeito especial nas partes norte e sur do edificio principal, isto é, arredor do

muro perimetral que conforma a explanada de asentamento do templo.



II.- ACOMETIDA DE AUGA:

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4).

Previase a instalación de servizo da auga en obra, mediante un sistema de bombeo e unha

acometida provisoria cara a obra dende o pozo próximo á área de intervención.

SUBTERRANEIZACON DA ACOMETIDA ELÉCTRICA:

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4).

A uña de acometida eléctrica, aérea anteriormente, converteriase en subterránea,

manténdose en principio no mesmo lugar. Cumpria contemplar posibeis varianzas de criterio neste

senso.

IV.- ESTUDO XEOTÉCNICO:

(Allegue & Be/ras, 1.999: 4, 5).

Realizariase un estudio xeotécnico do terreo baseado en catas propostas previamente para a

obtención de datos relativos á resistencia, consistencia e composición do solo e subsolo, cunha

evidente influencia sobre a estabilidade dos muros (tanto os que conforman a igrexa como os que

están destinados á contención de terras para a configuración dos espacios exteriores do edificio).

Dadas as patoloxias observadas no conxunto en estudio realizarianse ensaios ao longo do

muro sueste da construcción, en lugares próximos aos cimentos e na proximidade do muro de

contención do antigo acceso á explanada, deixando constancia sobre plano de situación dos lugares

exactos onde se efectuasen ditos ensaios.

Neste caso concreto, os labores de control arqueolóxico previan unicamente o consenso para

procurar a coincidencia dos mesmos nos puntos de interese e evitando o dano a estructuras de

suposto interese arqueolóxico.



2.5.3.2.2.-Interior do edificio: 

DESIvIONTAXE E ACOPIO DE PAVIMENTOS:

(Allegue (1- Be/ras, 1.999: 7).
Procederíase á numeración, desmontaxe, limpeza e acopio de tódalas pezas de madeira que

componen o pavimento da nave da igrexa. A numeración quedaría reflectida nunha planta de

pavimentos de escala suficiente (mínimo 1/50) e complementaríase cunha serie de fotogr, arias por

áreas que reflectisen o estado previo das pezas e facilitasen a posterior recolocación das mesmas.

A numeración das táboas faríase cunha barra de pintura acrílica, mareándose tódalas pezas

no mesmo ángulo.

O acopio do pavimento levaríase a cabo tomando tódalas medidas de protección necesarias

para a conservación das pezas no mellor estado.

Do mesmo xeito que na Fase I (sondaxes valorativas) procederíase previamente ao

establecemento do plano O xeral, de maneira que constituise unha única referencia para a

integración dos datos datos obtidos e a súa cotnpatibilización cos xa coriecidos previamente.

2.5.3.3.- Outras consideracións:

Tal e como se exporiía no Proxecto Arqueolóxico (López -Felpeto, 1.999), resultaba evidente

que os labores simultáneos a desenvolver estaban encamiriados a procurar información que

permitise reconducir aspectos da intervención arquitectónica de restauración para a que se carecía,

de xeito semellante a intervencións de natureza análoga, de informacións puntuais concernentes ás

características constructivas do edificio e contorna ás que a propia actuación estaba encamiriada.

Do mesmo xeito, cumpría contemplar unha escaseza de elementos de )(t'izo definitivos no

proceso previo de intervención arqueolóxica que conferisen ao proxecto correspondente unha



marxe estricta, sendo necesario reconduci-la mesma en función do coñecemento que fose aportando

de seu.

Estes dous aspectos, que suporien en cadansúa disciplina a necesidade dunha flexibilidade

que redunde en beneficio dos resultados pretendidos, e polo tanto en beneficio dos elementos

integrantes do Patrimonio Cultural que se pretendían por en valor, precisaban no común dun

dinamismo interactivo que modificase ou cando menos matizase os plantexamentos iniciais.

Correspondía aos técnicos implicados en cada disciplina pois, avahar ata que punto eses

plantexamentos iniciais debían ser reconducidos.

Así, por exemplo, o Proxecto Arqueolóxico serviría de marco para os labores que se

plantexaban no proxecto de restauración correspondente pero estaba smeito a factores tales como:

1.- Os resultados da intervención comenente tocante ao estudio xeotécnico resultaba de

especial relevancia para racionalizar a estratexia a seguir na ubicación das unidades de sondaxe

definitivas, xa que podía arnosa-la relación dos depósitos (naturais ou antrópicos) en relación coa

rocha do substrato, e do mesmo xeito, acreditar a presencia de indicios de interese arqueolóxico que

precisasen de ser contrastados mediante o emprego doutras técnicas auxiliares.

2.- A eliminación dos revocos correspondentes aos paramentos tanto interiores como

exteriores implicaría o coriecemento, mediante a lectura dos mesmos, das distintas fases

constructivas do edificio, permitindo relacionar non só as distintas unidades e subunidades

estratigráficas murarias cos elementos de acondicionamento do entorno, as varianzas e evolución

dos usos, .... A intervención arqueolóxica podía pór a disposición desta documentación aspectos

complementarios mediante a reubicación racional das distintas Unidades de Sondaxe a fin de

contrastar os indicios, e á súa vez, os resultados obtidos mediante esta intervención implicar o

replantexamento de actividades concretas do proceso de restauración.

3.- A implantación de redes de infraestructuras provisorias (acometida de auga) ou

definitivas (rede eléctrica) plantexadas normalmente en trazados directos (e polo tanto máis curtos)

podería verse reconducida en función do interese do detectado, condicionando outravolta tanto o

proxectado nos aspectos arquitectónicos como arqueolóxico.



Prevíase pois que no transcurso da intervención resultasen °brigadas as varianzas no tocante

tanto ao orde como aos aspectos abranguidos nas fases plantexadas da intervención arqueolóxica,

sendo explicitadas as mesmas no/s Informe/s Valorativo/s e na Memoria Técnica correspondentes.



2.6.- A INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA REALIZADA:

2.6.1.- Orde dos traballos:

A intervención arqueolóxica, tocante ao orde de execución dos traballos, respetou

basicamente o desenvolvemento e criterios previstos dacordo co especificado no Proxecto

Arqueolóxico (López-Felpeto, 1.999).

En base a isto, foron pois realizadas as seguintes actividades e nesta secuencia:

SONDAXES VALORATIVAS: 

1.- Reubicación e sinalamento da U.S.1.

2.- Escavación parcial da U.S.1.

3.- Ampliación en lonxitude da U.S.1.

4.- Sinalamento da U.S.2.

5.- Reubicación e sinalamento da U.S.3.

6.- Reubicación e sinalamento da U.S.4.

7.- Escavación parcial da U.S.2.

8.- Escavación parcial da U.S.3.

9.- Escavación parcial da U.S.4.

10.- Escavación total da U.S.4.

11.- Escavación total da U.S.2.

12.- Escavación total da U.S.3.

13.- Escavación total da U.S.1.

CONTROL ARQUEOLÓXICO: 

1.- Levantamento das táboas do pavimento interior da nave principal da igrexa.

2.- Escavación ou regularización parcial do subsolo para a instalación de rastreis soporte

do novo pavimento.



2.6.2.- Sondaxes valorativas:

Foron executadas (Pl. 12), de xeito previo á realización de calquera actividade que

comportase remoción de terras en afectación do subsolo, agás a prospección xeotécnica referida, na

área correspondente á ocupación do conxunto un total de catro unidades de sondaxe (López-
Felpeto, 1.999):

Dita escavación realizouse de xeito manual, sendo as dimensións daquelas as seguintes (Pis.

12-14):

Unidade de sondaxe n° I: 1 x 2,5 m.

- Unidade de sondaxe n°2: 1 x 2 m.

- Unidade de sondaxe n" 3: 1,3 x 2 m.

- Undade de sondaxe n° 4: 1,5 x 2 m.

As cotas iniciais (absolutas -m. snm.- / relativas con respecto do plano O arqueolóxico -m-)

nas que se situaron son as que se indican:

- U.S. 1: 805,17 / 805,00 m. snm. / -0,33 / -0,50 m.

- U.S. 2: 804,03 1 803,54 m. snm. / -1,47 / -1,96 m.

- US. 3: 803,85 / 803,37 m. snm. / -1,65 / -2,13 m.

- US. 4: 801,83 / 801,68 m. snm. / -3,67 / -3,82 m.

As varianzas tanto nas súas dimensións como na súa disposición (cuantitativamente

mínimas e cualitativamente nulas, en todo caso) resúmense nas seguintes:

- US. 1: Mantéñense as dimensións en anchura (1 m) e, inicialmente, en lonxitude (2 m);

sendo prolongada posteriormente neste último senso ata unha lonxitude total de 2,5 m. As razóns

de ditas varianzas radican na comenencia de documentar en toda a súa anchura o paleopavimento

achado baixo a torre e as súas relacións estratigráficas tanto coa estructura da mesma como cos

revocos correspondentes ao intradorso da bóveda.



- U.S. 2: Non se rexistran varianzas.

- U.S. 3: Mantériense as dimensións en lonxitude (2 m), ampliándose en anchura ata 1,3 m.

Dita varianza vén implicada pola comenencia de constatar as relacións estratigráficas entre as

cimentacións correspondentes tanto á estructura da nave nese punto como ao contraforte ahí

ubicado.

- U.S. 4: Mantériense as dimensións en lonxitude (2 m), ampliándose en anchura ata 1,5 m.

As varianzas derivan da cota coriecida (informe xeotécnico) na que se documenta a rocha do

substrato e responden exclusivamente a razóns de operatividade.

Os criterios tidos en conta para a súa disposición, invariábeis tanto nas unidades de sondaxe

inicialmente proxectadas (López -Felpeto, 1.999) como nas finalmente executadas (Pl. 12), foron

consecuencia da avaliación das distintas circunstancias e necesidades, para as que se estimaba a

comenencia de:

1.-Afectar unha área de terreo representativa dabondo con respecto á superficie total.

2.- Distribuir dun xeito adecuado a mostraxe mediante a sondaxe, segundo as

características, superficie e perímetro da propia área.

3.- Pór en evidencia as relacións estratigráficas da área de intervención con respecto ás

estructuras emerxentes, na procura de evidencias discriminatorias dos distintos momentos

constructivos.

4.- Pór en evidencia as relacións estratigráficas desa mesma área con respecto a .estructuras

subxacentes reflexo de acondicionamento do/s entorno/s adscribíbeis aos distintos episodios

edilicios.

De xeito previo, procedeuse ao establecemento do plano O xeral, de maneira que constituíse

unha única referencia para as unidades de sondaxe que se verien describindo (a razón obedece ao

obxectivo da integración dos datos na súa totalidade).



Decidiuse considerar corno tal a cota observada aos mesmo efectos no Proxecto

Arquitectónico (Allegue & Beiras, 1.999). Sitúase polo tanto o Plano O arqueolóxico a unha altitude

absol uta de 805,50 m. snm.

Foi establecido o norte arqueolóxico (Pl. 12) paralelo ao que se sitúa o eixo de ordenadas do

sistema de coordenadas establecido.

O devir da intervención aconsellou, en base a criterios operativos, a consideración das

unidades de sondaxe (U.S.) como unidades de rexistro con entidade cualitativa propia, sen

necesidade do establecemento de subdivisións nin reais nin imaxinarias para o rexistro das

evidencias de interese detectadas.



2.6.3.- Control arqueolóxico:

Foron obxecto de supervisión arqueolóxica (Pls. 15-17), evidentemente de xeito simultáneo

á súa execución, os traballos exclusivamente relacionados coa instalación do novo pavimento

interior da nave principal da igrexa, isto é, o levantamento das táboas que conformaban o solado

preexistente e o acondicionamento (regularización, máis que escavación, pola escasa potencia

necesaria) mediante apertura de gabia, para a instalación dos rastreis soporte do novo piso.

A supervisión do levantamento das táboas (de castifieiro) que conformaban (en estado de

conservación moi desigual) o solado ata entón en uso, realizouse coas precaucións seguintes:

1.- Identificación e numeración previa de cada unha das táboas sobre plano preexistente (e

de detalle) do propio solado.

2.- Documentación das datas de soterramento rexistradas na face inferior, nun número

considerábel de táboas, con adscrición individual a cada unha delas.

A supervisión dos labores referidos de regularización e apertura de gabia para a instalación

dos rastreis soporte das táboas do novo solado, foi realizada a partires da instalación das referencias

lineais de asentamento daqueles (Fots. 37, 38) e da documentación estratigráfica da única capa

afectada (só parcialmente).

Nunha grande área (sur) e dadas as cotas reais (superiores) da capa subxacente ao solado

previo, non foi precisa regularización algunha (Pl. 17) para o apoio das travesas requiridas (cota

final de regularización aproximada: -1,36 m.).



2.6.3.1.- Insericións rexistradas:

Algunhas táboas (de castirieiro) do solado preexistente (en uso no intre de comezar a

intervención arqueolóxica) presentaban na face inferior (malia estar en contacto directo coa capa

subxacente) unha serie de inscricións realizadas de xeito manual e con material carbonoso (tizón,

...?) correspondentes todas elas aos séculos XVIII (última década, agás casos ben puntuais) e XIX

A máis de supor un rexistro do período e frecuencia das actividades de inhumación

realizadas (malia que as inscricións adoitan convivir na mesma peza, descoriecemos ata que punto

se pode considerar sistemático) esta documentación é susceptibel de aportar, entre outros,

elementos espaciais de estudio das áreas de soterramento en posteriores investigacións.

2.6.6.1.1.- Relación de inscricións: 

(Pl. 16; Fots. 39-42)

TÁBOA: DATAS:

1	 _1 0

2
3
4
5
6
7
8
9
10

\11
12
13
14
15
16	 1798"
17
18
19	 flexibel

lo	 Non existe inscrición ou é de totalmente imposibel de acreditar a súa presencia polo estado de alteración da táboa.
tt	 Data perfectamente visibel.
12	 Pódese acreditar a presencia de trazos de inscrición pero non é posíbel percibir unha data, nen sequera aproximada.



	

20	 1882'3/ flexibel
21

	

22	 18?! flexibel
23
24
25

27
28
29

	

30	 1791 /1822 / 1825 / 1829
	31	 1829 / flexibel

32
33

	

34	 flexibel
	35	 182_?

	

36	 1770? ou 1790?"

	

37	 flexibel
38

	

39	 1809?
179 ? / 186 ? / 189_?
179-2-/ 1816/ 1825 7188_?
1793 / 1808

43
44

179 ? / 1824 / flexibel
	46	 180-1- / 1820?! 1826/ 1830
	47	 1815?! 1827/ 1838?/ 1855?/ 18?

1841? / flexibel

	

49	 18? / flexibel
50
51

	

52	 flexibel
	53	 1792 / 186 ? / 18 ?

	

54	 1798 / 182i / 1828-2 1888 / flexibel

	

55	 1791 / 1824 / 1829 / 186 ?

	

56	 1818 / 1821 / 1825 / 1828 / flexibel
	57	 1798 / 1823 / 1828 / 182?
	58	 1789?! 1812 / 1827 / flexibel

59

	

60	 1797/ 1799/ 1829/ 1841?! 184_?/ 188_?
	61	 1821 / 1826 / 1829

62
63

	

64	 180 ? / 1816 / 1832 / 1861 / flexibel

	

65	 1808? ou 1868?! 18?

	

66	 1808 / 1817 / 1822 /-1-8_2

	

67	 1821 / 182 ? / 18 ?

	

68	 1801 / 1814/ 1819 / 1831 / 1891 /flexibel
	69	 1825 / 1822

70

	

71	 1798 / 1822 / 18 ? / flexibel
	72	 flexibel
	73	 1799/ 17 ? / flexibel
	74	 Non levantada

75
76

	

77	 182?! 1822 / 188_? / flexibel

13	 OS dixitos transcritos aprecianse con nitidez pero non así os outros.

Unha das &las opciáns é correcta.



78	 1798 / 1812 / 1812 / 1827/ 1892/ 18 ? / flexibel
79	 1830
80	 1798 / 1829 / 1831 / 18 ? / 18?
81	 1798 / 1798 / 1824 / 1828 / 183?
82	 1813 / 1821 / 1823 / 1830/ 183I? / flexibel
83
84	 182 ? / flexibel
85	 182 1 / 18 ? / flexibel
86	 1838 /	 / 188_? / flexibel
87	 1790 / flexibel
88
89
90	 1826 / 18 ?
91
9/
93	 1797/1798/1809/1818/1826/1830
94	 1818/ 181 ? / 1828/ 1896 / flexibel
95	 1796 / 181i/ 181_?/ 1828 / 1832
96
97	 1799/1822 /1826 /1831 /1831?/ 18
98
99	 1797/1798 / 1809 / 1815?/ 1828
100 1773?! 188?! flexibel
101
102 Non levantada
103
104
105
106
107
108
109 1798 / 1799 / 1821 / 1824 / 1831 / 18 ? / flexibel
110 1795? ou 1799?! 1810! 1852
111
112 1808 / 1826?! 183 ? / flexibel
113 1808 / 1817 / 1826/ flexibel
114 1797 / 1808 / 1818 / 1826 / 1829 / 1829 / 18
115 1796 / 180 ? / 18	 ? / flexibel
116 1816 / 1822 / 18?
117
tIS 1791 / 17992 / flexibel
119 179_? / flexibel
120
121 1821 / flexibel
122 flexibel
123
124
125
126 17	 ? / 1818 / flexibel
127 flexibel
128 flexibel
129
130
131
132
133
134
135
136
137



138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Non levantada

1802

1822

Non levantada



2.7.— ESTRATIGRAFÍA's:

2.7.1.- Unidade de Sondaxe 1:

2.7.1.1.- U.E. 1:
(Pls. 12, 13; Fots. 1-6)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 2-19 cm.
- Cotas iniciais: -33 cm. / -50 cm.
- Cotas finais: -52 cm.
- Descritiva: Capa superficial (solado circunstancial en uso).

-Límite:
-Demarcación: Crara.
-Configuración: Lisa.

-Consistencia: Moderadamente compacta.
-Cor:

-Combinada: Listada (alternancia de bandas pardo escuro a craras —argamasa
procedente do picado dos revocos da bóveda baixo a torre-).
-Contraste: Marcado (interno) e feble (externo).
-Lindes de cor: Marcados (interno) e fortes (externo).

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia moi puntual de cantos (>10 cm.) e pedras grandes
(5-lo cm.), e abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Tendente a planar.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
Area.

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (actual).

2.7.1.2.- U.E. 2:
(Pls. 12, 13)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 1-7 cm.
- Cotas iniciais: -52 cm.
- Cotas finais: -53 cm. / -59 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial resultante da acumulación progresiva de distintos solados
circunstanciais, mesmo condicionados por aportes naturais de sedimentos.

-Límite:
-Demarcación: Crara.
-Configuración: Lisa.

-Consistencia: Moderadamente compacta.
-Cor:
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-Combinada: Listada (alternancia de bandas pardo escuro a craras —argamasa
procedente do picado dos revocos da bóveda baixo a torre-).
-Contraste: Marcado (interno e externo).
-Lindes de cor: Marcados (interno) e fortes (externo).

-Separados mai ores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia total de cantos (>10 cm.) e pedras grandes (5-10
cm.), presencia puntual de pedras pequenas (1-5 cm.) e moi abondosa e maioritaria
de grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Area.

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril_
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).

2.7.1.3.- U.E. 3:
(Pls. 12, 13; Fots. 2, 4-6)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: >18 cm. (cotas finais non acadadas na intervención).
- Cotas iniciais: -52 cm.
- Cotas finais: -70 cm.
- Descritiva: Gabia de instalación da tubaxe para a traída de auga en uso. Corta o pavimento de
chapacuila (u.e. 5) en dirección oeste-leste. O recheo presenta ausencia total de cantos (>10 cm.) e
pedras grandes (5-10 cm.), presencia puntual de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de grava (2
mm.-1 cm.).
- Materiais antrópicos: Tubaxe plástica.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente).

2.7.1.4.- U.E. 4:
(Pls. 12, 13)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 1-2 cm.
- Cotas iniciais: -54 cm.
- Cotas finais: -56 cm.
- Descritiva: Capa de argamasa semellante á que se constitúe en revoco do intradorso da bóveda.
Corresponde ben probabelmente aos labores de preparación da mesma previa á súa aplicación.
Posterior, evidentemente á instalación do pavimento u.e 5.
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).



2.7.1.5.- U.E. 5:
(Pls. 12, 13; Fots. 2-6)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: >17 cm. (cotas finais non acadadas na intervención).
- Cotas iniciais: -53 cm. / -58 cm.
- Cotas l'iríais: >-70 cm.
- Descritiva: Pavimento de chapactiria, realizado en fábrica de cachotería plana de xisto disposta en
perpendicular e dirección norte-sur (case que exclusiva), tomada con arxila (conformada con
elementos aparentemente autóctonos). Presenta guías centrais conformadas por fiadas en ambos e
dous xeitos (norte-sur, leste-oeste). Presenta desmantelamento parcial pola instalación de tubaxe de
traída de augas.
- Materials antrópicos:
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea?.

As cotas finais acadadas na escavación para esta Unidade de Sondaxe 1 derivan das
seguintes circunstancias:

1.- Cotas correspondentes ao pavimento de chapacutla, a fin de respectar a súa
estructura e integrala de novo no entorno inmediato do edificio.



2.7.2.- Unidade de Sondaxe 2:

2.7.2.1.- U.E. 1:
(Pls. 12, 13; Fots. 9, 11, 12, 14)
- Unidade: Estrato.
- Potencia. 69 cm.
- Cotas iniciais: -151 cm.
- Cotas finais: -220 cm.
- Descritiva: Estructura de cimentación do edificio, realizada en fábrica de cachotería de xisto (ata
sete fiadas) de dimensións ben variábeis e en disposición planar, tomadas con material arxiloso e
asentadas directamente sobre material autóctono revolto (conformado por redeposícións da rocha do
substrato con distintos graos de alteración
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna?.

2.7.2.2.- U.E. 2:
(Pls. 12, 13; Fots. 7-14)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 1-38 cm.
- Cotas iniciais: -147 cm. ¡-196 cm.
- Cotas finais: -185 cm. / -197 cm.
- Descritiva: Capa superficial vexetal con presencia de materiais procedentes do picado do revoco dos
paramentos exteriores do edificio.
- Materiais antrópicos: Rexístrase a presencia de cravos, procedentes probabelmente de caballos
realizados en cuberta ou calquera elemento superior da estructura.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).

2.7.2.3.- U.E. 3:
(Pls. 12, 13; Fot. 8)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 3-25 cm.
- Cotas iniciais: -148 cm. / -170 cm.
- Cotas finais: -173 cm.
- Descritiva: Estructura de chapacuña de carácter funcional (coincidente coa hila de augas, estaría
relacionado máis que probabelmente coa evitación das pingueiras de pluviais cara as paredes
exteriores do edificio). Realizada en fábrica de cachotería de xisto de tamaño variábel, disposta en
dirección perpendicular ao paramento co que limita, tomada e asentada con terra solta. As
incoherencias e irregularidades na sila fábrica e disposición amosan os posíbeis arranxos da mesma.
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).



2.7.2.4.- U.E. 4:
(Pls. 12, 13; Fots. 10-12)

Unidade: Estrato.
- Potencia: 2-22 cm.
- Cotas iniciais: -173 cm.
- Cotas finais: -192 cm. / -210 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial con abondosa materia orgánica.

-Limite:
-Demarcación: Gradual.
-Configuración: Lisa.

-Consistencia: Suave e solta.
-Cor:

-Uniforme: Coración pardo escuro.
-Contraste: Feble (externo).
-Lindes de cor: Forte.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia puntual de lousas (>10 cm.) e pedras grandes (5-10
cm.), e abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio (agás as lousas de gran tamaño —tendente a planar-).

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Area.

- Materials antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea.

2.7.2.5.- U.E. 5:
(Pls. 12, 13; Fots. 8, 10-12)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 14-64 cm.
- Cotas iniciais: -192 cm. / -210 cm.
- Cotas finais: -186 cm. / -266 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial resultante do labor continuado de inhumación e exhumación
(rematado canda a construcción do novo cemiterio na parte do adro °posta a esta). Rexistrase a
presencia de restos de unidades de soterramento desmanteladas, de orientación leste-oeste, realizadas
mediante a instalación de lousas laterais, en contacto directo coa rocha do substrato, sen elementos de
suxeición (calzos) cando menos perviventes (o que, entre outras cousas, poderia indicar a súa
instalación nos laterais da caixa aberta aos efectos. Non se rexistra a presencia de elementos tampa,
sendo a de restos óseos (redeposicionados) case que testemurial.

-Limite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa e irregular.

-Consistencia: Solta.
-Cor:

-Uniforme: Coración pardo escuro.
-Contraste: Feble.
-Lindes de cor: Forte.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.



-Tamaño e frecuencia: Presencia puntual de grandes lousas (xa referida), pedras
grandes (5-10 cm.) e pedras pequenas (1-5 cm.) e moi abondosa e maioritaria de
grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria (agás as lousas perpendiculares, de orientación leste-
oeste).
-Buzamento: Aleatorio (agás as grandes lousas, dispostas en perpendicular
á Hña do substrato).

-Relación co resto do estrato: Aleatoria (auás as grandes lousas, que se sitúan nas
cotas inferiores).

-Terra fina: Area.
- Materiais antrópicos: Restos óseos redeposicionados.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).

As cotas finais acadadas na escavación para esta Unidade de Sondaxe 2 derivan das
seguintes circunstancias:

1.- Cotas correspondentes á rocha do substrato.



2.7.3.- Unidade de Sondaxe 3:

2.7.3.1.- U.E. 1:
(Pls. 12, 14; Fots. 16, 17, 21, 22)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 66 cm.
- Cotas iniciais: -168 cm.
- Cotas finais: -234 cm.
- Descritiva: Estructura de cimentación do edificio, realizada en fábrica de cachoteria de xisto (entre
tres e catro fiadas) de dimensións ben variábeis e en disposición planar, tomadas con material arxiloso
e asentadas directamente sobre a rocha do substrato. Non se documenta caixa de cimentación.
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna?.

2.7.3.2.- U.E. 2:

(Pis. 12, 14; Fots. 16, 17, 21, 22)
-  Unidade: Estrato.
- Potencia: 69 cm.
- Cotas iniciais: -167 cm.
- Cotas finais: -234 cm. / -236 cm.
- Descritiva: Estructura de cimentación da nave principal (área de prolongación posterior). Apoiada
sobre a estructura de cimentación preexistente (u.e. 1), mediante o reacondicionamento das fiadas
superiores. Presenta restos puntuais de argamasa como aglutinante. Non se documenta caixa de
cimentación.
- Materiais antrópicos:
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna/Contemporánea?.

2.7.3.3.- U.E. 3:
(Pis. 12, 14; Fots. 16-18, 20-22)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 73-86 cm.
- Cotas iniciais: -163 cm. / -214 cm.
- Cotas finais: -259 cm. / 287 cm.
- Descritiva: Estructura de cimentación do contraforte. Realizada en fábrica de cachoteria de xisto, en
disposición planar (entre oito e once fiadas, e tamaños variábeis) tomados con andla. Asentada
directamente sobre da rocha nai. Non se documenta caixa de cimentación.
- Materiais antrópicos: Rexistrase a presencia puntual de restos óseos, especialmente entre a fiada
inferior e a rocha nai.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna?.



2.7.3.4.- U.E. 4:
(Pis. 12, 14; Fots. 15-17, 19-21)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 5-15 cm.
- Cotas iniciais: -169 cm. / -213 cm.
- Cotas fmais: -184 cm. / -218 cm.
- Descritiva: Capa superficial vexetal con presencia de materiais procedentes do picado dos revocos
exteriores do edificio.
- Materiais antrópicos:
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (actual).

2.7.3.5.- U.E. 5:

(Pis. 12, 14; Fot. 19)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 5-16 cm.
- Cotas iniciais: -184 cm. / -218 cm.
- Cotas finais: -208 cm. / -223 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial con materia orgánica (abondosa presencia de raíces).

-Límite:
-Demarcación: Gradual.
-Configuración: Lisa.

-Consistencia: Suave e solta.
-Cor:

-Uniforme: Coración pardo escuro.
-Contraste: Feble (externo).
-Lindes de cor: Forte.

-Separados mai ores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia puntual de lousas (>10 cm.) e pedras grandes (5-10
cm.), e abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio (agás as lousas de gran tamaño —tendente a planar-).

-Relación co resto do estrato: Aleatoria (agás as lousas de pizarra que se sitúan na
cota inferior do estrato).

-Terra.fina: Area.
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea.

2.7.3.6.- U.E. 6:
(Pls. 12, 14; Fots. 19-21)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 26-74 cm.
- Cotas iniciais: -208 cm. / -223 cm.
- Cotas finais: -234 cm. / -289 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial resultante ben probabelmente (mafia que non se rexistren elementos
correspondentes a estructuras de soterramento, quizais pola instalación das estructuras de cimentación
u.e. 1, 2 e 3) como no caso da U.S. 2, do labor continuado de inhumación e exhumación (rematado
canda a construcción do novo cemiterio na parte do adro oposta a esta).

-Limite:



-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa e irregular.

-Consistencia: Solta.
-Cor:

-Uniforme: Coración pardo escuro.
-Contraste: Feble.
-Lindes de cor: Forte.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia puntual de cantos (5-10 cm.) e pedras grandes (5-
10 cm.), e abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Area.

- Materiais antrópicos: Restos óseos redeposicionados.
- Mater iais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).

As cotas finais acadadas na escavación para esta Unidade de Sondaxe 3 derivan das
seguintes circunstancias:

1.- Cotas correspondentes á rocha do substrato.



2.7.4.- Unidade de Sondaxe 4:

2.7.4.1.- U.E. 1:
(Pls. 12, 14; Fots. 24-28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 136 cm.
- Cotas iniciais: -424 cm. / -426 cm.
- Cotas finais: -560 cm.
- Descritiva: Estructura de cimentación do edificio, executada, de maneira escalonada, en fábrica de
cachoteria plana de xisto, tomada con ar-xila. Presenta revoco nos dous tramos superiores e caixa de
cimentación realizada na rocha nai.
- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna/Contemporánea?.

2.7.4.2.- U.E. 2:
(Pls. 12, 14; Fots. 23-25, 27, 28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 10-12 cm.
- Cotas iniciais: -367 cm. / -382 cm.
- Cotas finais: -377 cm. / -392 cm.
- Descritiva: Capa superficial vexetal.
- Materiais antrepicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (actual).

2.7.4.3.- U.E. 3:
(Pls. 12, 14; Fots. 25-28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 45-54 cm.
- Cotas iniciais: -377 cm. / -392 cm.
- Cotas fmais: -422 cm. / -446 cm.

Descritiva: 
-Limite:

-Demarcación: Abrupta.
-Configuración: Irregular.

-Consistencia: Suave.
-Cor:

-Uniforme: Coración pardo craro.
-Contraste: Forte.
-Lindes de cor: Marcado.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia puntual de cantos (>10 cm.) e pedras grandes (5-
10 cm.), e abondosa de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.



-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Afea e area arxilosa.

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea.

2.7.4.4.- U.E. 4:
(Pls. 12, 14; Fots. 24-28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 64-74 cm.
- Cotas iniciais: -422 cm. / -446 cm.
- Cotas finais: -496 cm. / -500 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial de recheo con función de nivelación (e drenaxe?) para posibilitar a
existencia de adro nese punto.

-Límite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa e irregular.

-Consistencia: Solta.
-Cor:

-Uniforme: Coración parda.
-Contraste: Feble.
-Lindes de cor: Forte.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Presencia case que exclusiva de grandes cantos, con
presencia puntual de pedras grandes (5-10 cm.) e pedras pequenas (1-5 cm.) e
abondosa de grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Tendencia planar maioritaria ao se corresponder case que
exclusivamente coa abundancia de grandes laxas, sendo aleatoria no resto.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Arxila (probabelmente por filtración das capas superiores).

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Contemporánea (recente ou actual).

2.7.4.5.- U.E. 5:
(Pls. 12, 14; Fot. 28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 2-12 cm.
- Cotas iniciais: -496 cm. / -500 cm.
- Cotas finais: -498 cm. ¡-512 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial arxilosa.

-Límite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Lisa.

-Consistencia: Plástica.
-Cor:

-Uniforme: Coración abrancazada con intrusións vermellas.
-Contraste: Forte.
-Lindes de cor: Forte.



-Separados mai ores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.) e pedras grandes (5-10 cm.),
moi escasa de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatoria.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Arxila.

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna/Contemporánea?.

2.7.4.6.- U.E. 6:
(Pls. 12, 14; Fot. 28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 2-6 cm.
- Cotas iniciais: -498 cm. / -512 cm.
- Cotas tinais: -502 cm. / -508 cm.
- Descritiva: Capa subsuperficial arxilosa.

-Límite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Ondulada.

-Consistencia: Plástica.
-Cor:

-Uniforme: Coración abrancazada.
-Contraste: Forte.
-Lindes de cor: Forte.

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.) e pedras grandes (5-10 cm.),
moi escasa de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de grava (2 mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatoria.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Arxila.

- Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna/Contemporánea?.

2.7.4.7.- U.E. 7:
(Pls. 12, 14; Fot. 28)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: 55-57 cm.
- Cotas iniciais: -502 cm. / -518 cm.
- Cotas finais: -559 cm. / -563 cm.
- Descritiva: 

-Límite:
-Demarcación: Neta.
-Configuración: Irregular.

-Consistencia: Plástica.



-Cor:
-Uniforme: Coración abrancazada.
-Contraste: Forte.
-Lindes de cor: Forte.

-Separados inaiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.) e presencia puntual de pedras
grandes (5-10 cm.), sendo maioritaria a de pedras pequenas (1-5 cm.) e grava (2
mm.-1 cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatoria.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Arxila.

Materiais antrópicos: 
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna/Contemporánea?.

As cotas finais acadadas na escavación para esta Unidade de Sondaxe 4 derivan das
seguintes circunstancias:

1.- Cotas correspondentes á rocha do substrato.



2.7.5.- Control arqueolóxico:

2.7.5.1.- U.E. 1:
(Fots. 33-38)
- Unidade: Estrato.
- Potencia: Cotas finais non acadadas na intervención.
- Cotas iniciais: -125 cm. / -143 cm. aprox.
- Cotas finais: Cotas non acadadas na intervención.
- Descritiva: Capa supsuperficial (en contacto directo coa face inferior das táboas que conformaban o
solado previo). Área de soterrramento continuado.

-Limite:
-Demarcación: --
-Configuración: ---.

-Consistencia: Solta.
-Cor:

-Uniforme: Pardo escuro.
-Contraste: ---.
-Lindes de cor:

-Separados maiores:
-Materia: Xisto.
-Forma: Angular.
-Tamaño e frecuencia: Ausencia de cantos (>10 cm.) e pedras grandes (5-10 cm.),
presencia puntual de pedras pequenas (1-5 cm.) e maioritaria de grava (2 mm.-1
cm.).
- Orientación:

-Dirección: Aleatoria.
-Buzamento: Aleatorio.

-Relación co resto do estrato: Aleatoria.
-Terra fina: Área.

- Materiais antrópicos: Restos óseos humanos redeposicionados.
- Materiais de interese arqueolóxico: Estéril.
- Adscrición cronolóxico/cultural: Moderna / Contemporánea.



2.8.- MATERIMS ARQUEOLÓXICOS RECUPERADOS:

2.8.1.- Sigla:

(Fots. 29, 30)

Empregouse a sigla seg,uinte: MRS/99/n°

- MRS:	 Igrexa de Santa María de Meiraos.
- 99:	 Ano de realización da intervención (1.999). [Fase I].
- N':	 Número correlativo de inventario (1).

2.8.2.- Localización:

SIGLA	 U.S U.E. 

MRS/99/116

2.8.3.- Materia, nome do obxecto e clasificación xenérica'':

SIGLA	 MATERIA NO ME	 CL. XEN. 

MRS/99/1	 metal	 moeda	 OS

2.8.4.- Material, uso, dimensións e estado de conservación:

SIGLA	 MATERIAL USO	 DIMENSIÓNS'8	 CONS. 

MRS/99/1	 cobre	 monetario	 19 x 20 x 2,0	 Boa

16	 Localizada en superficie, na área sur do adro, antes de comezar a intervención arqueolóxica.
17	 Seguese nesta clasificación e seguintes a López, López de Prado e Lemos (1.993).
18	 Dimensiöns (altura, lonxitude e anchura) en mm.



2.8.5.- Numismas (descritiva e adscrición cronolóxica):

SIGLA: MRS/9911

(Calicó, Calicó e Trigo, 1.998: 345)

CRONOLOXÍA: 1.695 (Carlos II)
CECA: A Coruña
VALOR NOMINAL: 2 marabedís.
MÓDULO: 20 mm.
DESCRICIÓN: 

Anverso: Torre en escudo coroado.
Reverso: León rampante en escudo coroado.

INSCRICIÓN: 
Anverso: [marca de ceca] / "II"
Reverso: "1695" "HISP[...]"



2.9.- CONCLUSIÓNS E PROPOSTA DE ACTUACIÓN:

En base aos datos xa expostos nos apartados antecedentes do presente Informe Valorativo-

Memoria Técnica pódese acredita-lo seguinte:

1.- Considérase o tipo de intervención arqueolóxica desenvolvida en ambas e dúas quendas

(sondaxes valorativas e control arqueolóxico) como suficiente cuantitativa e cualitativamente para

a avaliación das relacións entre o obxecto das obras que a motivan (con referencia ás cotas

proxectadas na intervención de rehabilitación e as acadadas por este motivo na intervención

arqueolóxica) e a súa incidencia sobre calquera elemento integrante do patrimonio arqueolóxico.

2.- Na área soporte das unidades de sondaxe executadas foi constatada a superposición de

distintas estructuras horizontais con función de pavimentos (área norte e leste), capas de nivelación

superpostas a paquetes deposicionais derivados dos continuados labores de inhumación (área leste)

ou complementarias a ampliacións do espacio de circulación arredor de estructuras emerxentes

(área sur), xunto daquelas propias do edificio ou adxacentes, sempre en contacto directo (agás na

área norte) coa rocha do substrato sen regularización singular.

Pódese asemade acreditar a asignación crono-cultural da totalidade das unidades

estratigráficas observadas aos periodos Moderno ou Contemporáneo, cando non actual, en base ás

relacións de superposición ou adosamento coas estructuras emerxentes do edificio.

3.- Na área obxecto de control arqueolóxico foi constatada a superposición dos elementos

do pavimento de táboas de castirieiro a un único paquete deposicional (dende o punto de vista

macroestratigráfico) resultante das accións continuadas de inhumación que implican aos séculos

XVIII e XIX Estes mesmos elementos proporcionan unha datación absoluta (coas reservas propias

do descoñecemento da rigorosidade do rexistro) para estas actividades, digna de ser contemplada en

posteriores estudios.

4.- Na presente intervención non foi detectada a presencia de indicios e/ou estructuras de

interese arqueolóxico en posición primaria, á marxe daquelas directamente relacionadas coas

integrantes do propio edificio, e en nengún caso a intervención arqueolóxica desenvolvida conlevou

a súa alteración ou destrucción.



No caso particular do pavimento da nave, cómpre dicir que o irregular estado dos elementos

que o conformaban (táboas de castifieiro), nunha situación mellor do que cabería agardar para idade

que parecen ter pero non aptas, na maioría dos casos, para a súa reutilización no novo solado,

conlevou unha major exhaustividade nos labores de documentación das inscricións que presentaban

nun amplo número de casos.

5.- No que atinxe a bens móbeis de interese arqueolóxico, cómpre sinalar (como xa queda

explicitado en capítulos anteriores) tan só a presencia dun numisma (século XVII —1.695-) en

posición secundaria (localizada en superficie na área sur —xeográfico- do adro) antes de comezar a

intervención.

6.- As características e dimensións da área exterior complementaria colindante a aquela

escavada (sondaxes valorativas) e en relación directa (física) coas estructuras do edificio permite

presupor, coas reservas que esta consideración tén de seu, unha estratigrafía coherente coa

observada.

Por outra parte, xa foi acreditada a coherencia estratigráfica da área obxecto de control

arqueolóxico no interior da nave ao ser abranguido na súa totalidade o espacio de inhumacións en

desuso.

Así pois pódese afirmar que non existen evidencias obxectivas e razoábeis de que as obras

de Restauración da Igrexa de Santa María de Meiraos, Folgoso do Courel (Lugo) tefían afectado a

algún elemento integrante do patrimonio arqueolóxico, do mesmo xeito que os traballos de

documentación desenvolvidos na intervención arqueolóxica teilen contribuido e serán sen dúbida

partícipes nas decisións que a Dirección de Obra considere máis axeitadas e comenentes.

Santiago, de decembro do 2.003

Asdo.:	 xo López-Felpeto Gómez
ARQUEÓL GO DIRECTOR
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1.-	 Situación do concello (Folgoso do Courel) e parroquia (Santa Maria de Meiraos) aos

que pertence a área de intervención arqueolóxica, no conxunto de Galicia.

Situación da área de intervención no conxunto de Galicia (mapa físico)



Quiroga

1.-San Pedro de NOCEDA
2.- Santa María de MEIRAOS
3.- San Silvestre de SECEDA
4.- San Xoán de SEOANE
5.- San Pedro de ESPERANTE
6.- Santa María de FOLGOSO
7,- Santa Eufemia de VISUÑA
8.- San Pedro de HÖRREOS
9.- San Vicente de VILAMOR Somos	 Pedrafita
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LÁMINA 1
Situación do concello (Folgoso do Courel) e parrroquia (Santa María de Meiraos) aos
que pretence a área de intervención arqueolóxica, no conxunto de Galicia.
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LÁMINA 2
Situación da área de intervención no conxunto de Galicia (mapa thico).



4.2.- ÍNDICE DE PLANOS

1.- Situación.

2.- Emprazamento.

3.- Planta cota 0,00. Despece de pavimentos.

4.- Planta de referencia cotas e seccións.

5.- Alzados norte, leste e oeste.

6.- Alzados sur e leste (2). Sección 1.

7.- Seccións 2, 3, 4, 5, 6.

8.- Seccións 7, 8.

9.- Unidades que comportan remoción de terras.

10.- Área de Control Arqueolóxico.

11.- Unidades de Sondaxe proxectadas.

12.- Unidades de Sondaxe executadas.

13.- Unidades de Sondaxe 1, 2 (U.S. 1, U.S. 2). Plantas e pedís significativos.

14.- Unidades de Sondaxe 3, 4 (U.S. 3, U.S. 4). Plantas e perfís significativos.

15.- Área de control arqueolóxico executado.



16.- Táboas do solado levantadas (indice numérico).

17.- Ubicación de rastreis para novo solado.
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M. ANX0 LOPEE-FELPETO GÓMEZ 1:100n:200 6
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VALORATIVAS)

MEIRAOS, FOLGOSO DO COUREL
(LUGO).

,e__
•(SONDARES	 '
S. R" ALLEGUE FERNÁNDEZ & BEIRAS
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...................
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SECCIÓN 6SECCIÓN 4 SECCIÓN 5

BO

SECCIÓN 3

SECCIÓN 2



PLANO 8
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Pozo.

Acometida de auga de obra.

Acometida eléctrica.

Área de levantamento de pavimentos.

•	 Cata para estudio xeotécnico.

Cata para estudio xeotécnico e
observación de cimentos.

MI Área de desbroce e limpeza do terreo.

PLANO 9
1 N FORME VALORATIVO - MEMORIA_Ie_CNICA: SITUACIÓN: ARQUEÓLOGO: PROMOCIÓN: DESEA() E MAQUETACIÓN: PL. ORIXE:
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N NORTE XEOGRÁFICO

Na NORTE ARQUEOLÓXICO

A cota 805,50 m. do terreo corresponde á cota 0,00 m. do monumento.
Equidistancia de curvas de nivel de 0,5 m.
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(LUGO).

PROMOCIÓN:

DIRECCIÓN XERAL DE
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G^.-SABELL

M A LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ

INFORME VALORATIVO - MEMORIA
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RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE MEIRAOS.
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PLIOLICI.Ot e tor..... 1 :500 1 2 
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Na NORTE ARQUEOLÓXICO
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INFORME VALORATIVO - MEMORIA TÉCNICA: SITUACIÓN: ARQUEÓLOGO: PROMOCIÓN: DESENO E MAQUETACIÓN: PL. ORIXE:

INTERVENCIÓN 	 ARQUEOLÓXICA MEIRAOS, FOLGOSO DO COUREL l IMn j..' M. ANXO LÓPEZ-FELPETO.

(SONOAXES	 VALORATIVAS) (LUGO). .
TÍTULQ.

............an o	 felpeto
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DIRECCIÓN XERAL DE
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2 (U.S.1, U.S.2):

MOTIVO: .............n

RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE MEIRAOS. AROUEOLOEÍA e idu-delx- ESCALA: PLANO N.;
PLANTAS 1:50/1:20 1 3...... I-ÓPEZ-FELPETO GÓMEZ _ PERFÍS	 1:20

UN1DADE DE SONDAXE 1

U.E. 1

37 49 44
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Plantas: cotas relativas en cms.

Perfís: cotas relativas en ms.

Na	 NORTE ARQUEOLÓXICO
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*- c5so
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E
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E
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Rocha nai-- ---Fin escavación
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A 94

U.E.3
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o
U.E.3
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U.E.4 U.E.1

	 -L
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UE.4 367 367 376
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--4•000e771000100.14U.E.6-- _ _
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TECNICA: SITUACIÓN, ARQUEÓLOGO. PROMOCIÓN: DESENO E MAQUETACIÓN:

UBICACIÓN

PL. ORIXE: 
PL.002). ESC: 1:250.INFORME VALORATIVO - MEMORIA

INTERVENCIÓN 	 ARQUEOLÓXICA
(80NDAXtS VALORATIVAS)
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ALLEGUE & BEIRAS (1.999:
M.A. L.ÓPEZ-FELPETO GÓMEZ

TÍTULO
 : NOVO SOLADO.DE RASTREIS PARAPATRIMONIO CULTURAL 1M

MOTIVO k

Cidade.lo-
.............n.

ESCALA: PLANO N.:
RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SANTA MARIA DE MEIRAOS. ARQUEOLOXfA

1 7
M. ANXO LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ Pli•LICIDAPC 	 4 	 COMUNICACe011 1 : 1 00

PLANO 17



4.3.- ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS"

1.-	 Unidade de Sondaxe 1 (U. S. 1). Estado previo. Vista xeral leste.

U.S. 1. Estado final. Vista xeral leste.

3.- U. S. 1. Estado final. Área norte. Vista sur.

4.- U.S. 1. Estado final. Área sur. Vista norte.

5.- U.S. 1. Estado final. Perfil oeste, área norte. Vista leste.

6.- U. S. 1. Estado final. Perfil oeste, área sur. Vista leste.

7.- Unidade de Sondaxe 2 (U.S. 2). Estado previo. Vista xeral leste.

8.- U.S. 2. No transcurso da intervención. Vista xeral leste.

9.- U.S. 2. Estado final. Vista xeral leste.

10.- U.S. 2. Estado final. Perfil norte, área leste. Vista sur.

11.- U.S. 2. Estado final. Perfil norte, área oeste. Vista sur.

12.- U. S. 2. Estado final. Perfil sur. Vista norte.

13.- U.S. 2. Estado final. Perfil leste. Vista oeste.

14.- U.S. 2. Estado final. Perfil oeste. Vista leste.

Sitúanse as unidades de sondaxe e as sfias especificacións tomando como referencia o norte arqueolóxico da intervención.



15.- Unidade de Sondaxe 3 (U.S. 3). Estado previo. Vista xeral leste.

16.- U.S. 3. Estado final. Vista xeral leste.

17.- U.S. 3. Estado final. Perfil norte. Vista sur.

18.- U.S. 3. Estado final. Perfil norte. Detalle.

19.- U.S. 3. Estado final. Perfil sur. Vista xeral norte.

20.- U.S. 3. Estado final. Perfil leste. Vista xeral oeste.

21.- U.S. 3. Estado final. Perfil oeste. Vista leste.

22.- U.S. 3. Estado final. Confluencia perfis norte e oeste. Vista sueste.

23.- Unidade de Sondaxe 4 (U.S. 4). Estado previo. Vista xeral sur.

24.- U. S. 4. Estado final. Vista xeral sur.

25.- U.S. 4. Estado final. Perfil norte. Vista xeral sur.

26.- U.S. 4. Estado final. Perfil norte. Vista parcial sur.

27.- U.S. 4. Estado final. Perfil leste. Vista oeste.

28.- U.S. 4. Estado final. Perfil oeste. Vista leste.

29.- Numisma (MRS/99/1): anverso.

30.- Numisma (MRS/9911): reverso.

31.- Solado interior nave. Estado previo á intervención (control arqueolóxico). Vista

parcial sur.



32.- Ibid. Ibid. Vista parcial norte.

33.- Ibid. No transcurso do levantamento das táboas. Vista parcial sur.

34.- Ibid. Ibid. Vista parcial norte.

35.- Ibid. Estado posterior ao levantamento das táboas. Vista parcial sur.

36.- Ibid. Ibid. Vista parcial norte.

37.- Ibid. Estado final (posterior á escavación ou regularización para a instalación dos

rastreis do novo solado). Vista parcial sur.

38.- 1bid. 1-bid. Vista parcial norte.

39.- Táboas do pavimento con inscriciáns. Face inferior.

40.- ibid. Detalle.

41.- Táboas do pavimento con inscricións. Face inferior.

42.- Ibid. Detalle.



(171.- Unidade de Sondaxe 1 (U,S, 1). Estado previo, Vista xeral leste.

E-

2.- U.S. 1. Estado final. Vista xeral leste.



3.- U.S. 1 . Estado final. Área norte. Vista sur.

4.- U.S. 1, Estado final, Área sur. Vista norte.



6.- U.S. 1 , Estado final, Perfil oeste, área sur. Vista leste.

5.- U.S. 1. Estado final. Perfil oeste, área norte. Vista leste.



7.- Unidade de Sondaxe 2 (U.S. 2), Estado previo. Vista xeral
leste.

8.- U.S, 2. No transcurso da intervencián. Vista xeral leste,



9.- U.S. 2. Estado final, Vista xeral leste.

10.- U.S. 2. Estado find. Perfil norte, área leste, Vista sur.



12,- U.S, 2. Estado final. Perfil sur. Vista norte.

11.- U.S, 2. Estado final. Perfil norte, área oeste. Vista sur.



e
%
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13.- U.S. 2. Estado final. Perfil leste. Vista oeste.

14.- U,S. 2. Estado final. Perfil oeste, Vista leste.



15.- Unidade de Sondaxe 3 (U.S. 3). Estado
previo. Vista xeral leste.

16.- U.S. 3. Estado final, Vista xeral leste.



.(1718.- U.S. 3. Estado final. Perfil norte, Detalle.

1 T- U.S. 3. Estado final. Perfil norte. Vista sur.



.4.,

U.S. 3. Estado final. Perfil sur. Vista xeral norte,

20.- U.S. 3. Estado final. Perfil leste. Vista xeral oeste.



21.- U.S. 3. Estado final. Perfil oeste.Vista leste.

22.- U.S. 3, Estado final, Confluencia perfis norte e oeste,
VlSta sueste



23.- Unidade de Sondaxe 4 (U.S. 4). Estado previo. Vista xeral sur.

24.- U.S. 4. Estado final. Vista xeral sur.



25.- U.S. 4. Estado final, Perfil norte, Vista xeral sur.

26.- U.S. 4, Estado final. Perfil norte. Vista parcial sur.



1.- U.S. 4. Estado final, Perfil oeste. Vista leste,

, A)

EiN
	

A)

,

27.- U.S. 4. Estado final. Perfil leste. Vista oeste.



e	 A).

'Elf 29,- Numisma (MRS/99/1): anverso.
	 -zo-

e	 -)

430.- Numisma (MRS/99/1): reverso.
	 çr)



L.
*EP31.- Solado interior nave. Estado previo á intervención. Vista parcial sur.

,zr?

32.- lbid. Ibid. Vista parcial norte.



33,- Ibd. No transcurso do levantamento das taboas. Vista parcial sur.

34.- Ibid. lbid. Vista parcial norte.



36.- lbid. Ibid. Vista parcial norte.

35.- Ibid. Estado posterior ao levantamento das táboas. Vista parcial sur.



37.- lbid. Estado final (posterior á escavación ou regularización para a instalación dos rastreis
do novo solado). Vista parcial sur.

38,- !bid. Ibid. Vista parcial norte.



39.- Táboas do pavimento con inscricións. Face inferior.e

e
40.- Ibd. Detalla



177 777-Did. Detalle.

41 .- Táboas do pavimento con inscricións. Face inferior.



ANEXOS



5.- DEPÓSITO DE MATERIAIS ARQUEOLÓXICOS



DEPAR
TAMEN
TO DE
CATALO
GACION

San Marcos, 8 - 27001 LUGO
Teléfono: 982 26 00 00
Fax: 982 26 01 65

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LUGO

INFORME DE RECEPCIÓN
DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

D.' M. OFELIA CARNERO VÁZQUEZ, Técnica en Actividades Socio-

Culturales, y responsable de la Sección de Arqueología/Historia del Departamento de

Catalogación/Documentación del Museo Provincial de Lugo, dependiente de la

Excma. Diputación Provincial de Lugo,

INFORMA:

Que con fecha 3 de diciembre del ario en curso o arqueólogo D. MANUEL

ANXO LÓPEZ-FELPETO GÓMEZ, entregó en este Museo, y en calidad de depósito,

los materiales arqueológicos procedentes de "control arqueoláxico e sondaxes
valorativas das obras de restauración da igrexa da Santa María de Meiraos
(Folgoso do Caurel, Lugo)", realizada bajo su dirección. Los materiales vienen

siglados y acompañados del inventario de los mismos (2 maravedis de Carlos II).

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide y firma el presente

informe, en Lugo a 3 de diciembre de 2003.

e ra Carnero Vázquez
Arqueología/Historia

Departamento de Catalogación
Museo Provincial de Lugo

Mutseo Provincial de 1._“go
Plaza de la Soledad, s/n. - 27001 LUGO

Teléfono: 982 24 21 12 - Fax: 982 24 02 40
catalog@museolugo.org

museo lugo.org




