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Para que a conservación dos bens inmobles nun xacemento sexa eficaz

é imprescindible que as tarefas de mantemento se produzan de xeito

continuado ou cando menos periódico, tendo ademais en conta que ditas

tarefas non só deben vincularse as estruturas escavadas en particular e ao

xacemento en xeral —propiciando a súa contemplación- senón tamén á

accesibilidade e ao correcto uso deste espazo por parte dos visitantes. O

mantemento periódico representa, por iso, una estratexia fundamental de

conservación preventiva na que se trata de conxelar este estado de

conservación coincidindo co momento en que as estruturas foron escavadas.

Ese mantemento no Conxunto Arqueolóxico-natural de Santomé (Ourense)

(Lám. I), sen embargo, faise máis complexo —ó tempo que máis imprescindible-

se temos en conta que neste espazo se conxungan os valores históricos dun

complexo xacemento arqueolóxico, cos naturais derivados da conservación

dunha peculiar vexetación dunha zona propia da focha de Ourense e xa

coñecida desde antigo como o Erbedal; as panorámicas que este espazo ten

sobre o val no que se atopa a cidade de Ourense enriquecen aínda mais o seu

valor patrimonial, convertendo así este conxunto, no que natureza e historia se

dan a man, nun punto privilexiado merecente de ser coñecido, valorado e

conservado. Dado que só se aprecia o que se coñece, o obxectivo último da
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posta en valor deste conxunto é acercar os seus valores históricos e naturais ó

cidadán, se ben ¡so require de actuacións periódicas preventivas que garantan

a súa integridade (Lám. II).

A nivel arqueolóxico, o conxunto (Lám. III) aparece definido en primeiro

lugar por un castro que na croa presenta unha trama urbana con construcións

articuladas en torno a unha rúa central e que son froito dun longo proceso de

ocupación e reordenación do espazo entre mediados do século I aC e o II dC.

O castro aparece tamén ben delimitado por elementos defensivos que son

propios deste tipo de xacementos, e entre os cales destacan as caídas

naturais cara o río Loña. O segundo elemento do conxunto ven dado por un

asentamento galaico-romano de chaira, inmediato ó castro, cunha ocupación

altoimperial apenas conservada a nivel estrutural, mentres que ó mundo

baixoimperial si corresponden as estruturas visibles na actualidade. Estas

vincúlanse a dous conxuntos habitacionais que con lixeiras variantes

reproducen un mesmo esquema funcional, organizadas a partir dun patio

central aberto. Pola súa banda, a comunidade vexetal deste conxunto (Lám.

IV) atópase presidida pola sobreira, adaptada á influencia climática

mediterránea na zona, polo carballo así como por outras especies como a

aciñeira, máis abundante na parte baixa da ladeira, o piñeiro manso e o érbedo

Na conservación do conxunto arqueolóxico de Santomé conflúen

múltiples variables, pero é sen dúbida a actuación contra o biodeterioro a que

resulta máis imprescindible sobre todo si o conxunto se ve afectado por un

crecemento incontrolado da vexetación arbustiva. Non esquezamos que o

crecemento de plantas superiores é un moi importante factor de alteración en

xacementos arqueolóxicos, xa que vexetación leñosa como xestas e toxos, no

caso concreto das zonas xa escavadas, provocan danos importantes pola

acción das súas raíces que ao introducirse nos intersticios dos paramentos van

a favorecer a súa inestabilidade e a perda de resistencia mecánica. As gretas

xeradas, coincidindo coas xeadas, van a ser outro elemento fundamental de

degradación xa que ó incrementarse o volume de auga sólida propician os

pandeos e derrubes das fábricas. Por outra banda o crecemento incontrolado

e exuberante das especies arbustivas citadas, segundo unha tendencia natural,
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impide unha correcta contemplación das estruturas arqueolóxicas en particular

e do conxunto en xeral reducindo así a percepción visual do xacemento e o

propio proceso de musealización levado a cabo nel en campañas anteriores.

Faise por ¡so imprescindible proceder á corrección sistemática do

biodeterioro mediante sistemas preventivos de intervención que neste caso

pasan por tarefas periódicas de limpeza, entendendo que a limpeza é unha

estratexia primaria e prioritaria de mantemento. As tarefas de limpeza

consistiron, dunha banda, na retirada manual da vexetación que de xeito

natural creceu nas estruturas escavadas, e doutra na roza selectiva con

maquinaria lixeira daquela vexetación incontrolada de tipo arbustivo —xestas e

toxos, fundamentalmente- existente nas zonas non escavadas do conxunto.

Roza con maquinaria lixeira que tamén se efectuou nas dúas zonas que

conforman os accesos mais exteriores ó xacemento e nos sendeiros terreos

que serven de guía ós itinerarios de visita. Nas zonas con estrutu ras escavadas

finalmente procedeuse tamén a aplicar un trata mento fitosanitario con herbicida

inocuo que non dana a pedra e evita, ou cando menos retarda, o rebrote

natural de vexetación.

Tamén como estratexia correctiva do deterioro das estruturas

escavadas deste conxunto arqueolóxico pola acción da natureza e da propia

acción antrópica está o propio mantemento estrutural de muros e pavimentos.

No primeiro caso repoñendo algúns cachotes das fiadas superiores dos muros

xa consolidadas en campañas anteriores, e no segundo recolocando as gravas

—alteradas pola propia acción de pisar- que, sobre os mantos xeotéxtis,

protexen os pavimentos orixinais das estancias escavadas, dado que ditas

gravas son hoxe o piso aínda que artificial, pero visible e de uso desas

estancias dentro do proceso de visita ó conxunto.

A musealización deste conxunto, fase última dun proceso que comeza

pola escavación destinada a proporcionar coñecemento, continúa logo coa

conservación destinada a preservalos restos e remata coa dita musealización

que os mostra, os expón e os traduce en clave de comprensión histórica, é polo

tanto un claro exemplo de cómo as súas necesidades de conservación
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necesitan de actuacións preventivas periódicas de limpeza e mantemento que

garantan a integridade tanto dos restos escavados e visibles como do

xacemento en xeral, facilitando deste xeito ademais que a sociedade poda

obter a súa máis correcta visualizacion, interpretación e comprensión,

obxectivo último da súa posta en valor.

Os traballos de limpeza e mantemento no Conxunto arqueolóxico-natural

de Santomé desenvolvéronse durante desde o dia 27 de setembro e ó longo de

15 dias laborais por parte da empresa Ampeca, baixo a dirección dos

asinantes deste informe, e de acordo cos tres grandes grupos de actuacións

que se sinalaban no proxecto previo:

I) limpeza e mantemento sobre a vexetación que cubre o conxunto

arqueolóxico-natural (Lám. V).

II) mantemento das gravas que conforman os pavimentos actuais das

zonas escavadas (Lám. VI).

III) Consolidación	 puntual	 de	 cachotes	 correspondentes,

fundamentalmente,	 ás fiadas superiores das fábricas xa

anteriormente consolidadas.

Os traballos de limpeza non documentaron material arqueolóxico de

superficie algún.

I) Actuacións de limpeza selectiva e mantemento sobre a vexetación que
cubre o conxunto arqueolóxico-natural.

Un primeiro grupo de accións, prioritarias, consistiron, primeiramente en

eliminar de forma manual a vexetación que de xeito natural creceu nas

estruturas escavadas (Lám. VII). En segundo lugar procedeuse á roza

selectiva con maquinaria lixeira daquela vexetación incontrolada de tipo
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arbustivo —xestas e toxos, fundamentalmente- existente nas zonas non

escavadas do conxunto (Lám. VIII). Tamén se procedeu a eliminar a grande

cantidade de folla seca acumulada nas zonas escavadas pola acción do tempo

(Lám. IX). Finalmente nas zonas escavadas aplicouse un tratamento

fitosanitario con herbicida inocuo que non dana a pedra e que presenta un

carácter preventivo de cara a pasivar ou erradicar ese lóxico novo nacemento

de pequenas herbas (Lám IX).

Un segundo grupo de accións consistiu na corta selectiva de vexetación

-herbácea e en menor medida arbustiva- e en casos puntuais de poda da

vexetación arbórea nas zonas principais de acceso ao conxunto arqueolóxico-

natural (Lám. X). Nese sentido, dunha banda, desbrozouse de monte baixo, e

podouse puntualmente, o espazo que constitúe o acceso principal ao conxunto

desde a estrada a Tibias, e doutra desbrozouse tamén a vexetación herbácea e

arbustiva que medrou no talude situado ao sur da caseta de recepción de

visitantes e no lateral oeste do castro, e que como primeira imaxe frontal do

conxunto recibe aos visitantes procedentes da ruta de sendeirismo que parte

do río Loña.

Finalmente un terceiro grupo de accións consistiu en !impar e reparar os

diferentes sendeiros que conforman os itinerarios de visita dentro do conxunto

(Lám. XI). Tamén como actuación preventiva procedeuse a cortar algúns

troncos de carballo, sobreira e piñeiro secos cuxa presenza se revelaba

especialmente perigosa en días de forte vento.

II) Mantemento das gravas de cubrición dos xeotéxtiles que conforman os

pavimentos actuais das zonas escavadas e visitables.

O paso do tempo e a acción humana de pisado fixeron que os pisos de

gravas que cobren os pavimentos orixinais se visen alterados polo uso,

especialmente en zonas topograficamente inclinadas ou de moito tránsito, de

tal xeito que mesmo quedou a vista o xeotextil. Foi por ¡so preciso re estender
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ou nalgún caso aportar novas gravas cunha potencia mínima de 3cm de

espesor, e de acordo cos cromatismos preexistentes, os cales gardan relación

coa lectura funcional e histórica da superficie escavada xa feita en anteriores

intervencións (Lám. XII).

Cromatismo que, en todo caso, resposta a unha diferente

caracterización:

-grava escura -ou puntualmente rubia nalgunhas estruturas da

edificación baixoimperial- para os ámbitos ou espazos privados e con

cuberta,

- grava rosácea clara para os ámbitos públicos ou de comunicación e

sen cuberta,

-sábrego da zona para estruturas preexistentes documentadas no

interior e baixo o nivel de pavimento das estancias privadas que

articulan a fase de uso posta en valor.

Este tratamento con grava ten tamén no campo da conservación

preventiva como obxectivos, os de facilita-la drenaxe, os de retarda-lo

crecemento de nova vexetación e os de impedir que a vexetación, a

climatoloxia e acción do home alteren os pavimentos orixinais, mentres que no

ámbito da posta en valor a süa función prioritaria é a de facilitar unha mellor

visualización e delimitación dos espazos habitacionais xogando cos seus

cromatismos funcionais.

A reposición/actualización de gravas afectou a todos os espazos

consolidados e postos en valor. Por iso unha vez cuantificada a necesidade de

nova grava para os espazos que a necesitaban, o transporte dela ata ditos

espazos fixose en sacos, tendo en conta a imposibilidade de chegada dos

medios de transporte mecánicos ata as zonas consolidadas e musealizadas.
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II)	 Consolidación	 puntual	 de	 cachotes	 correspondentes,

fundamentalmente, ás fiadas superiores das fábricas xa anteriormente
consolidadas.

O paso do tempo e fundamentalmente a acción do home con

comportamentos incorrectos -visitantes que nalgún caso soben por riba dos

muros- motivaron o desprendemento de pedras das fábricas, especialmente

na súa fiada superior ou nas zonas de acceso ás diferentes estancias. Pedras

que en xeral estaban caídas e soltas ao pé mesmo do lugar de procedencia.

Por iso ditas pedras devolvéronse á súa posición orixinal utilizando para iso o

mesmo morteiro EP2H para encintado hidrófugado tipo pedra país escuro que

se empregara nos traballos de reconstrución. Morteiro que, en todo caso, xa ós

poucos días de secado presenta un aspecto de sábrego local, moi similar ao

que argamasaba as fábricas orixinarias e polo tanto non distorsionante coa

tecnoloxía construtiva inicialmente empregada. Este morteiro ademais pola súa

condición hidrofugante frea a presenza de auga no interior dos muros de tal

xeito qua a humidade ao quedar freada xa exteriormente, non so evita a

deterioración da alma dos muros —pandeos, especialmente- senón que mesmo

facilita a presenza de musgos similares aos moi numerosos existentes neste

conxunto arqueolóxico-natural (Lám. XIII).

A reposición de elementos pétreos caídos en ningún caso modificou a

preexistente silueta en "ruina" derivada da consolidación anterior baseada no

mantemento das proporcións orixinais en altura (Láms XIV e XV), salvo que por

problemas técnicos ou de recursos didácticos, se quixera resaltar algún

aspecto concreto no discurso do xacemento, pero sempre con cautela e

tomando dito incremento en altura como unha excepción e non como norma

xeral.
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Ourense, 14 de outubro de 2010

Asdo.: Xulio odríguez González Manuel Xusto Rodríguez
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Lámina 1. lmaxe aérea do conxunto arqueolóxico-natural de Santomé visto
desde o norte.
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M Puntos informativos

POBOADO ROMANO

a Arca escavada	 d.c,

a Arca escavada S.III-V d.c.

CASTRO

-0. Inicio da ruta

O
Poste coa indicaciOn do
percorrido do Castro

• Sinai de dirección do percorrido

OSinai de zona escavada

-- Ruta polocastro

- Alternativa

• Área esca x ada castro

z

-

fi

Lámina II. Plano xeral e dos itinerarios de visita no conxunto arqueolóxico-
natural de Santomé.



Lámina III. Poboado castrexo con trama urbana (imaxe superior) e asentamento
galaico-romano de chaira (imaxe inferior).
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Lámina IV. Vista xeral da comunidade vexetal.

13



Lámina V. Vexetación no conxunto previa ós traballos de limpeza.
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Lámina VI. Alteracións nas gravas que cobren os pavimentos orixinais dos
diferentes espazos escavados.
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Lámina VII. Eliminación manual de vexetación nas estruturas escavadas.
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Lámina VIII. Roza selectiva de vexetación con maquinaria lixeira.
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Lámina IX. Retirada de folla seca acumulada nas zonas escavadas e aplicación
de herbicida inocuo.
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Lámina X. Limpeza selectiva de vexetación nos accesos norte e sur ó conxunto
arqueolóxico-natural.
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Lámina Xl. Limpeza dos sendeiros que conforman os itinerarios de visita.

20



Lámina XII. Mantemento de gravas.
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Lámina XIII. Consolidación de cachotes caídos ou soltos nas diferentes fábricas.
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Lámina XIV. Estado final logo dos traballos de limpeza e mantemento no
poboado castrexo.
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Lámina XV. Estado final logo dos traballos de limpeza e mantemento no
asentamento galaico-romano.
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