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Sr. Dir. Xeral do Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura e Deporte
Edificio Administrativo de San Caetano - Bloque 3
15704 Santiago de Compostela

Andrés Teira Brión
GABINETE DE ARQUEOLOXÍA

Andrés Teira Brión,

pola presente

DEPOSITA o Informe Valorativo da Limpeza de vexetación no castro da Ourela
(GA27040035), en San Xurxo de Augasantas, no concello de Palas de Rei (Lugo).

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2006

Asdo. Andrés Teira Brión
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1- FICHA TÉCNICA

Nome do proxecto:

Limpeza de vexetación do Castro da Ourela
(GA27040035).

Promotor:

Consellería de Cultura, Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural.

Zona da actuación:

San Xurxo de Augasantas. Concello de Palas de Rei.
Lugo.

Tipo de actuación:

Desbroce e retirada de vexetación.

Código da actuación:

CD 102A 2006/728-0

Arqueólogo director:

Andrés M. Teira Brión.

Equipo técnico:

Ma José Bóveda Fernández.
•MM,

Tempo de execución:

13 a 20 de decembro de 2006

Informe Valorativo

2.- INTRODUCCIÓN

Preséntase esta memoria para dar conta dos resultados obtidos coa limpeza de vexetación no
Castro da Ourela, localizado na parroquia de San Xurxo de Augasantas, concello de Palas de
Rei (Lugo), e situado nas proximidades do trazado oficial do Camirio Primitivo de
peregrinación a Santiago de Compostela, máis concretamente a pouco máis de 300 metros ao
norte.
O castro está incluido no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural coa clave GA27040035, e a denominación de "O Castro do Monte",
aínda que o nome máis común utilizado na zona é o de "A Ourela", desta forma
denomínanse á croa (A Ourela Grande) e ao antecastro (A Ourela Pequena). O castro está
recollido no Inventario de Patrimonio Cultural, das normas subsidiarias e complementarias
da Provincia de Lugo, e no catálogo do PXOM de Palas de Rei, actualmente en tramitación.
As labores levadas a cabo foron a limpeza de vexetación por medios mecánicos e manuais
coa finalidade de permitir o acceso ao castro para poder valorar o estado das estructuras
conservadas. Estas labores están promovidas pola comunidade vecirial de "MONTE EN
MAN COMÚN SUR ARROYO RAPOSEIRAS — AUGASANTAS", dentro dun proxecto

xeral para a adecuación dunha área comunal da que se vai adicar parcialmente á creación de
pastos, e o concello de Palas de Rei, ademais da Delegación de Patrimonio de Lugo, e a
Dirección Xeral de Patrimonio, que é a promotora dos traballos.
Hai que ter en conta que os traballos de limpeza tiveron que ampliarse, pasando dos 5 días

previstos inicialmente a 7 días. Neste momento se estan procesando os datos das medicións
realizadas co GPS subcentimétrico para a xeorreferenciación das estructuras do castro, esta
información, unha vez completada, se entregará xunto coa Memoria definitiva da actuación.
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3.- DESCRIPCIÓN DA ACTUACIÓN
A actuación consistíu no control das labores de limpeza e total retirada de vexetación que
cubría o castro da Ourela / 0 Castro do Monte (GA27040035). O obxectivo que se pretendía
con esta limpeza era a recuperación e revalorización patrimonial dun xacemento situado tan
perto do Camiño Primitivo, e que, ademais, constitúe un dos xacementos castrexos de major
entidade, tanto en extensión superficial como pola altura conservada das súas estructuras, da
comarca da Ulloa.
Non obstante dada a grande extensión que presentaba o xacemento, unida a existencia de
posibles estructuras situadas fóra da zona de actuación, impideu que a área desbrozada
englobase a totalidade do xacemento, quedando unha pequena zona, aparentemente asociada
ao sistema de acceso ao castro, sen desbrozar. De todos os xeitos o obxectivo de facilitar o
achegamento superficial ás estructuras do xacemento, permitindo comprobar si presentaba
elementos constructivos pétreos perceptibles en superficie, ao tempo que se valoraba o seu
estado de conservación real, logrouse coa limpeza executada.
A superficie do castro estaba cuberta antes do desbroce por un espeso manto de toxo, ademais
de outras especies de gramíneas, xestas e fentos principialmente, esta vexetación estaba
favorecida por un incendio que aconteceu fai catro anos. Apenas existía vexetación arbórea,
exceptuando plantas novas de carballos, que foron conservadas, e unha zona de repoboación
de pirieiros ao sur do castro, situada fóra da área de actuación.
O control visual, consistente na sinxela observación dos traballos, complementouse co estudio
detallado das estructuras que quedaron visibles durante a limpeza de vexetación, empregando
un detallado rexistro gráfico dos achádegos utilizando soporte fotográfico. Ademais
considerouse necesario o rexistro con coordenadas absolutas das estructuras empregando un
GPS subcentimétrico, para a elaboración dun croquis que se correspondense exactamente coas
dimensións reais do castro, e servise como base posterior traballos de posta en valor coma
unha planimetría, non obstante dada a data de remate, non é posible inda() neste Informe
Valorativo, incluíndose posteriormente na pertinente memoria.
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4.- FASES DO TRABALLO
As fases de traballo dividíronse en dous grandes bloques, por unha banda o traballo de campo,
coa retirada da vexetación, así como os traballos de documentación gráfica; e pola outra,
realizáronse en gabinete os traballos de procesado da información e redacción deste Informe
Valorativo.
4.1.-

Traballo de campo

l Para proceder á retirada da vexetación do túmulo usáronse medios manuais e mecánicos. Os
medios manuais consistiron na utilización de desbrozadora de man, motoserra, tesouras
podadoras e foucifíos que permitiron a eliminación da vexetación sen alterar os restos
conservados. Estes medios foron utilizados sobre todo naquelas zonas máis inaccesibles pola
pendente do terreo como é o caso dos parapetos, ou aquelas que precisaban dun maior coidado
na súa limpeza como foron a existencia de varios muros, aínda que probablemente
tradicionais, e algún burato existente no castro, para permitir a corta de vexetación enraizada
nas estructuras sen levantar o terreo.
Os traballos mecánicos foron realizados con dous tractores equipados respectivamente cunhas
cadeas para o desbroce e cun brazo de desbroce, que efectuaron a limpeza das zonas máis
chairas e os parapetos ata unha altura de 2,5 metros. A maquinaria empregada non produciu
ningunha alteración significativa do terreo.
Dadas as dimensións do castro, unidas á súa dificultade de limpeza nunha grande parte da
superficie do mesmo, foi preciso ampliar o tempo de intervención de 5 a 7 días, os
comprendidos entre o 13 ao 20 de decembro, ambos incluidos, traballándose parte da fin de
semana.
Todas estas tarefas de limpeza foron obxecto dun proceso de vixiancia e control visual por
parte dun arqueólogo. Paralelamente estes traballos foron rexistrados con soporte fotográfico,
e coa recollida das diferentes estructuras con tecnoloxía GPS, para unha mellor referenciación
das mesmas.
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Paralelamente procedeuse á recollida de información oral sobre o xacemento de vecirios da
parroquia de San Xurxo de Augasantas, o que permitiu coriecer diversos usos da área que
ocupa, e lendas orais asociadas ao castro da Ourela.
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5.- RESULTADOS DA INTERVENCIÓN
O xacemento obxecto da limpeza está emprazado na parroquia de San Xurxo de Augasantas,
concello de Palas de Rei, provincia de Lugo. Como elementos patrimoniais próximos
debemos destacar a presencia da traza actual do camirio Primitivo, que discorre a 300 metros
ao sur do xacemento, aínda que segundo informacións dos vecirios da zona pode existir outra
variante ao trazado actual que pasaría ao pé do xacemento, bordeandoo polo leste e norte a
40 metros no punto máis próximo, indicado pola existencia dun antigo camirio empedrado
que se conserva nalgúns tramos.
O castro componse de dous recintos principais perfectamente delimitados, e varias
estructuras emprazadas fóra da área de actuación: terrapléns, trincheras e parapetos. A
morfoloxía do xacemento, tendo en conta as estructuras visibles na actualidade, presenta un
peso desigual cara ao sur na disposición destes elementos. A croa, denominada pola xente do
lugar como A Ourela Grande, está formada por un recinto case circular, moi monumental
constituido por parapetos que o circundan polo seus lados oeste, sur e leste, mentres que ao
norte conforma un terraplén. O acceso a este sector do castro resulta monumental, xa que
esta formado por duas amplas trincheiras que ascenden cara a zona máis alta do recinto
flanqueadas pola zona máis elevadas dos parapetos. Toda a Ourela Grande, salvo o acceso,
atópase rodeada por un foxo que se percibe sobre todo cara o oeste e sur
O segundo recinto, coriecido como A Ourela Pequena, sitúase ao sur e leste da Ourela
Grande, está constituida por un parapeto cun foxo que o circunda polo norte e leste
transformándose en terraplén cara o sur. A súa zona superior discorre por un rechán natural
que remata nun afloramento, situado a poucos metros ao leste, e que recibe o nome de Pena
Escrita.
Ao sur de ambos recintos, e en parte fóra xa da área de actuación, existen varias estructuras
que é moi posible que pertenzan ao castro, nalgun caso, dada a vexetación actual, resultan de
difícil interpretación. Pechando a entrada atópase un parapeto dun corto recorrido lineal en
sentido SW-NE, este parapeto presenta unha trincheira polo seu lado leste. Cara o oeste do
acceso, e como contintuación deste parapeto, existe un terraplén que forma un espacio
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aterrrazado en sentido transversal á pendente. Ao leste da trincheira, e definida por esta
parcialmente, existe un espacio atenazado, pero dada a vexetación que cubre a súa parede e
parte superior non é posible vinculalo coma unha estructura claramente castrexa, podendo
pertencer a un atenazado de cultivo.
Segundo nos terien comentado vecirios do lugar, no castro apareceron "fragmentos de ladrillo
de grande tamaño" (que pola descripción pode traterse de tégula), ademais existen noticias
do achado dunha base dun muírio de vaivén. Sábese da escavación furtiva dunha área da croa
realizada por uns rapaces hai uns 25 anos, e que destaparon parcialmente un muro de
desenrolo circular, na actualidade non resultan visible restos da estrutura pero si a escavación
semicircular.
O castro presenta unhas estructuras visibles ben conservadas en xeral, non obstante existen
varias alteracións a ter en conta. Unha delas é a existencia de varios camirios, algúns
realizados sobre trazados antigos pero cunha caixa de recente creación. Estes camirios,
afectan ao foso perimetral da Ourela Grande, e sobre todo ao sistema de acceso, cortando o
parapeto e o terraplén no sur. Destaca a existencia dunha liria eléctrica que pasa pola croa,
sustentada sobre dous piares asentados no castro, seguindo o trazado da liria existe unha
escavación que rebaixou o terreo ata o substrato ao oeste do castro, aínda que semella, pola
inspección visual, que pese a súa proximidade non afectou sobre as estructuras defensivas do
xacemento.
11

No castro existen varias parcelacións de divisións de fincas que alteran pero, sobre todo,
poden distorsionar a interpretación do xacemento. Estas parcelacións están formadas por
diversos muros que se sitúan sobre varias estructuras do castro coma o parapeto da Ourela
Pequena e o parapeto leste e acceso da Ourela Grande. Estes muros atópanse desmantelados
na súa maior parte para o reaproveitamento dos seus materiais, conservándose só pequenos
tramos, pero son moi visibles pola existencia do corte producido para a súa retirada.
Durante os traballos de limpeza procedeuse a entrevistar a persoas do lugar onde se ubica o
castro para ter un maior coriecemento das tradicións e lendas asociadas ao xacemento. Foron
varias as lendas recollidas, aínda que ningún dos informantes entrevistados calecía as lendas
na súa totalidade. Entre elas destacan a típica sobre a existencia de tres trabes, consituídas por
ouro, lume e auga. Outra das lenda fala da dunha trabe de ouro que iría dende o castro da
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Ourela ata o castro de San Vicente, situado a 1,7 quilómetros ao sur, e moi visible dende o
xacemento.
Como conclusión, unha vez rematados os traballos de limpeza, seria convinte manter o
estado actual do castro, libre de vexetación, para permitir unha rápida identificación visual
das estructuras que compofien o xacemento, permitindo tamén unha mellor accesibilidade e,
sobre todo, posibilitando a súa visita. As visitas a este xacemento poderian ser numerosas
dada a proximidade do Camifío de Santiago, e ao atoaprse un excelente mirador natural sobre
a comarca.
Incluso seria interesante incluir en posteriores fases dos traballos de limpeza de vexetación a
área situada ao sur, en terreos non comunais, onde se aprecian estructuras de posible
vinculación ao castro.

O Arqueólogo director

Asdo. Andrés Teira Brión.
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6-.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Vista xeral do emprazamento
do castro da Ourela / 0
Monte do Castro.
(GA27040035)

Vista do aspecto da
vexetación que cubría a
Ourela Grande antes da
limpeza

Transcorrer dos traballos de
desbroce no interior da
Ourela Grande.
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Limpeza

con

brazo

desbrozador no camiño.

Estado do acceso á Ourela
Grande durante as tarefas de

limpeza da vexetación.

Parapeto norte da Ourela

Pequena tras a limpeza
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Vista xeral do castro dende o SE.

0 castro da Ourela dende o NE

Vista xeral da Ourela Pequena (en primeiro termo) e a Ourela Grande.
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Vista da Ourela Grande unha vez desbrozada.

Detalle do terraplén SW seccionado polo corte do camirio.

Fotografía aérea do castro da Ourela/O Monte do Castro

Informe Valorativo

g\o

‚co

MAR CANTÁBRICO

ocf

PORTUGAL

%

Proxecto:
1
1

I

Proxecto de limpeza de maleza do Castro da Ourela / Castro do Monte (GA27040035). San Xurxo
de Augasantas, Palas de Rei.

Promotor: Xunta de Galicia
Título:
Data:

Plano xeral de localización do castro de Augasantas.

11-12-06 1
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Plano:
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GABINETE DE ARQUEOLOXÍA
E XESTIÓN DO PATRIMONIO S.L.

PROXECTO
Proxecto de Limipeza de vexetación
do Castro da Ourela. Palas de Rei
TÍTULO

Localización do castro da Ourela /
0 Castro do Monte (GA27040035)
DATA

20 de decembro de 2006

200 m

N° PLANO

2

GABINETE DE ARQUEOLOXÍA E
XESTIÖN DO PATRIMONIO S.L.

