
Un exemplo de patrimonio antropolóxico esquecido:
A olería popular de Santa María de Tioira
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TÍTULO SUPERIOR EN 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE 

BENS CULTURAIS 

● Recompilar e documentar toda a información, xa sexa de carácter material ou inmaterial, vencellada ao 

fenómeno dende unha perspectiva multidisciplinar, centrándome de forma especial nos fornos.
● Reivindicar a memoria oral como fonte fundamental para a conservación do patrimonio antropolóxico e a 

participación da comunidade na posta en valor e conservación do mesmo, de cara a unha socialización do 

patrimonio que facilite a súa divulgación.
● Utilizar os Sistemas de Información Xeográfica (SIX) para elaborar mapas que permitan visualizar a dimensión 

completa do fenómeno e plantexar solucións.
● Empregar a documentación recompilada para establecer as bases dunha hipotética proposta de intervención 

de conservación-restauración e posta en valor nun futuro.  O
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Fase de achegamento ou traballo a 

distancia:
● Consulta das referencias 

bibliográficas.
● Afondamento en documentos 

históricos.
● Busca de información nas fontes 

xeográficas, cartográficas e 

urbanísticas.

Fase de confirmación, in situ:
● Realización de entrevistas con 

veciños e veciñas da parroquia e 

aldeas próximas.
● Prospección arqueolóxica e 

documentación etnográfica.

Fase de interpretación dos datos 

obtidos mediante uso de SIX.

● Conséguese confirmar a existencia de alomenos dez 

fornos vinculados á fabricación de olas e un á 

fabricación de tella, dos cales só oito son mencionados 

na bibliografía.
● Confírmase a desprotección deste tipo de patrimonio 

pois hoxe en día só se conservan, en moi mal estado, 

dous deses fornos oleiros e a telleira. A situación 

dáse, en grande parte, pola ausencia no inventario de 

patrimonio do PXOM.
● O estado de conservación dos bens e a falta de tempo 

impiden levar a cabo a proposta de ficha de 

catalogación contemplada nos obxectivos previos.

● No entanto, obtense información 

inédita, poñendo de relevancia o 

gran valor e a antigüidade do 

fenómeno.
● Compróbase a existencia de 

vontade e implicación por parte 

dos veciños e veciñas para poñer 

en valor os elementos 

susceptíbeis de ser conservados.
● A conclusión última deste traballo 

é que o recurso máis valioso, 

neste caso, é a xente. 
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