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8. CONSOLIDACIÓN DO XACEMENTO. 

 

8.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 

 

Resulta evidente a transformación do xacemento arqueolóxico na campaña de escavación 

actual.  Aínda que as estruturas á vista cambiaron substantivamente, o criterio de intervención 

segue sendo o mesmo que se propuxo no proxecto: o de mínima intervención que garanta a 

preservación do xacemento. 

 

Na actualidade están á vista un gran número de estruturas cun abano cronolóxico moi amplo e 

de entidade diferente, independentemente de que cumpran unha función similar. 

 

A pesares da superposición de estruturas é un xacemento que pode resultar facilmente lexible 

co único apoio dos paneis informativos previstos no proxecto, posto que os seus contidos  

adaptaranse á realidade existente. Por outra parte, os muros que críamos incompletos á hora 

de redactar o proxecto e que contemplábamos reconstruír formalmente, non necesitan esta 

intervención posto que a lectura dos paramentos é continua. 

 

Aínda que o desexable sería completar a escavación arqueolóxica nalgunhas zonas fértiles e 

que o xacemento contase cunha cuberta protectora e unha evacuación correcta de pluviais, 

hoxe por hoxe non temos garantías de que estas intervencións se poidan acometer a curto 

prazo. 

 

Os tratamentos de conservación que se levaron a cabo son necesarios tanto se se protexe a 

ruína como se non; a diferenza radica na necesidade de facer proteccións parciais, tapando 

parte do xacemento para preservalo, no caso de que non se poida cubrir para evitar o aporte 

de pluviais. Este é o caso do forno tardo-romano que, pola súa fraxilidade, foi soterrado para 

protexelo. 

 

8.2. TRATAMENTOS REALIZADOS. 

 

8.2.1. Muros. 

 

O estado de conservación dos muros exhumados a penas requiriu proteccións especiais no 

transcurso da escavación, entre outros motivos polo coidado demostrado tanto polo director do 

proxecto coma polo equipo técnico. 
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Revisado o estado de todas as estruturas, non se localizaron moitas pezas inestables e a 

erosión é moderada en practicamente todos os casos; só algúns mampostos dos muros 

presentan patoloxías relevantes. 

 

Para consolidar foi necesario retirar toda a vexetación de pequeno porte que medra 

constantemente nas cabeceiras e lavar os muros con auga atomizada, cepillo suave e 

esponxa. Engadiuse cloruro de benzalconio (en proporción nunca superior ao 0,5%) para 

retrasar a colonización biolóxica e facilitar a limpeza. 

 

As pezas inestables asentáronse ou rexuntaron con morteiro de cal1, árido de granulometría 

media e árido de granulometría fina (1:1:2); as placas e fisuras suxeitáronse co mesmo  

material.  

 

Nas cabeceiras consolidáronse as argamasas2 (nas estruturas máis tardías semella ser xabre 

sen ningún aglutinante) con varias caleas (lechadas) claras de cal en pasta envellecida (1 

cal:25 auga). Aplícase por aspersión ou impregnación sobre o muro previamente humedecido e 

retírase con auga e esponxa o cal que cae sobre as pedras. Previamente, os pequenos ocos 

entre pedras existentes nalgunhas zonas reenchéronse con xabre mesturado con cal hidráulica 

(1 cal:20 xabre) que se compacta e carbonata co regado da superficie. Con este sistema 

evitamos que se produzan enchoupamentos nas cabeceiras, ademais de consolidar o 

conxunto. 

 

Na memoria final da intervención sinalaranse todas as actuacións en mapas. 

 

                                            
1  Cal hidráulica natural de Saint Astier® NHL5. 
2  As probas realizadas son satisfactorias, compactan o recheo sen cambiar demasiado o aspecto. 
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Proceso de limpeza. 
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Consolidación de cabeceiras. 
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Consolidación de muros. 
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8.2.2. Tumbas. 

 

As tumbas son quizá os elementos máis vulnerables de cara aos enchoupamentos e tamén 

aos cambios bruscos de humidade porque estes poderían orixinar o derrubamento das pedras 

fincadas que conforman a súa arquitectura. Para garantir a súa estabilidade convén reencher 

de novo parte do interior, con terra compactada procedente do propio xacemento; colocouse 

separada por xeotextil cortado a medida. Nas tumbas que conservan pegadas do esqueleto a 

protección foi semellante, pero para asegurar que a terra de recheo non desapareza, sobre o 

xeotextil colocouse unha primeira capa de terra e sobre ista outra de terra mesturada cunha 

pequena cantidade de cal hidráulica (1 parte de cal: 20 terra) para crear unha capa máis 

resistente á erosión. En tódolos casos a capa final está composta por unha mestura de terra, 

xabre e cal (1 parte de cal hidráulica, 10 partes de terra e 5 partes de xabre) para distinguir a 

terra de recheo da circundante. 

 

Mención aparte merece a probable tumba infantil de imbrice que foi extraído para análise3, tal 

como foi consensuado cos Servizos Técnicos de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio. 

Despois da análise da terra interior (desármase a tumba), baseándonos nas fotografías e 

calcos, podemos intentar reconstruíla e consolidala para que resista á intemperie. Tamén 

enviouse para análise outra similar, de menor entidade e que foi preciso extraer para continuar 

a escavación. 

 

Ademais, adosadas ao muro norte, consérvanse bastante esborralladas, pois corresponden á 

intervención anterior, outras dúas destas posibles tumbas. Para evitar que avance o seu 

deterioro limpáronse e consolidaron con resina acrílica en disolución (Paraloid B72® en 

acetona), en varias aplicacións e en baixa concentración (2-3%) para favorecer a súa 

penetración. Os fragmentos uníronse con adhesivo nitrocelulósico  (os bordos de fractura 

consolidáronse, ademais, coa resina acrílica ao 5%). As pezas soltas suxeitáronse con morteiro 

de cal. 

 

O fragmento roto do sartego uniuse con resina epoxy, completando os bordos de fractura con 

morteiro de cal para evitar o envellecemento da resina. 

 

                                            
3  As análises están sendo realizdos por Fernando Serrulla Rech, director do Laboratorio de Antropoloxía 

Forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia. 
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 Recheo das tumbas. 
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Consolidación das tumbas de imbrice. 
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8.2.3. Pavimentos. 

 

Os pavimentos de terra enchóupanse coa chuvia e os de argamasa probablemente 

erosionaranse a curto prazo; ademais, neste caso existen tumbas escavadas na súa superficie. 

Mentres non se coloque unha cuberta protectora, estas tumbas protexéronse do mesmo xeito 

que as anteriores, con xeotextil e terra, de modo que a súa silueta siga resaltando no 

pavimento, pero evitando que se erosionen os bordos e perdan a súa forma; neste caso o 

recheo levouse ata a cota do pavimento. A limpeza deste pavimento realizouse exclusivamente 

en seco. 

 

8.2.4. Forno. 

 

O pequeno forno tardo-romano non pode quedar á vista nas condicións actuais. Está nunha 

zona na que se producen enchoupamentos da auga subterránea que flúe cara ao arroio e a 

estrutura semella bastante vulnerable. Finalizado o rexistro gráfico, cubriuse con xeotextil e 

reencheuse o oco con material un pouco alixeirado: Arlita® e terra do xacemento en dúas 

capas, engadindo á primeira cal tal e como se describe no caso das tumbas. Previamente 

consolidáronse con morteiro de cal algunhas pezas moi inestables e disgregadas e para que 

non repercuta no peso do recheo sobre a fráxil estrutura, levouse a cabo unha protección en 

voo con un material lixeiro e de alta resistencia, de celdilla de aluminio (Aerolam®) 

 

8.2.5. Columna.  

 

A peza monolítica con gravados, descuberta nos últimos días da intervención, unha vez limpa e 

documentada, foi cuberta con xeotextil e terra para evitar que se siga erosionando tanto por 

axentes atmosféricos como antrópicos. 
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Vista desde a cabeceira dos pavimentos e recheos interiores.
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8.2.6. Zonas sobreescavadas. 

 

Bastantes zonas do xacemento sobreescavadas reenchéronse co fin de regularizar e suavizar 

as pendentes do terreo para evitar accidentes e non entorpecer a lectura da ruína. Empregouse 

a propia terra procedente da escavación, separada por lámina de xeotextil.  Por unha parte 

atopábanse nesta situación as sondaxes realizadas á altura da cabeceira da segunda igrexa e 

as realizadas na carballeira, ao norte do complexo e por outra, a contorna do cruceiro, 

escavada na intervención anterior e a zona sur que presentaba un corte no terreo, tamén 

artificial.  

 

8.2.7. Mantemento. 

 

É imprescindible valorar periodicamente o estado de conservación do xacemento por se fora 

necesario tapalo en parte para preservalo, en tanto non se fai unha protección externa e, en 

calquera caso, realizar traballos periódicos de mantemento: retirada de folla e detritus, retirada 

de plantas, suxeición de mampostos desprendidos, etc. 

 

 

Vigo, 3 de agosto de 2012 

 

Asdo.: Rosa Benavides García 

Restauradora 
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Recheo e regularización de zonas de enchoupamento. 
 
Regularización e suavizado de pendentes no contorno inmediato do xacemento escavado. 


