
Plan de xestión dun conxunto tumular no concello do Saviñao
Bases para a súa implantación
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TÍTULO SUPERIOR EN 
CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN 

DE BENS CULTURAIS 

Fotografía da anta de Abuíme en 1929 (LÓPEZ ALONSO-CUEVILLAS, Florentino, FRAGUAS FRAGUAS, Antonio, LORENZANA PRADO, María Pura, “Mámoas do Saviñao. A anta de Abuíme e a necrópole do Monte da Morá”, 
Cadernos do Seminario de Estudos Galegos, V, 1930).

Aspecto da Costa do San Antonio en 2014, pouco despois da execución do deslinde entre os montes comunais de Cazón e Piñeiró (fotografía propia). Deslindes superpostos á anterior delimitación dos montes veciñais -azul = 
Piñeiró, vermello = O Beirán- e ás localizacións dos bens arqueolóxicos 
(mapa do PXOM do Saviñao e transparencias de elaboración propia).

Modelo de diagnose preventiva para determinación do risco territorial relativo ao conxunto arqueolóxico (elaboración propia).

Actuación de limpeza e sinalización de túmulos do conxunto arqueolóxico en outubro de 2015 (fotografía cortesía de Ana González Miranda).

Exemplo de manexo compatible da gandería no campo de mámoas de San Paio de Narla, Friol (fotografía cortesía de Xosé Antón Rivas).

Memoria de investigación sobre a prevención do risco 
territorial, en particular o antrópico indirecto, nunha 
área de agrupamentos tumulares en contexto de montes 
veciñais e actividades agrogandeiras.

Pasos previos para o deseño detallado dun plan de 
preservación. Nesta primeira fase preténdese demostrar 
a compatibilidade das actividades humanas coa 
conservación dos bens arqueolóxicos inmobles a través 
dun modelo de xestión sustentable.

- Estudo do estado da cuestión.
- Coñecemento dos traballos previos.
- Catalogación.
- Aproximación ao contexto xeográfico e social.
- Diagnose convencional.
- Análise microtoponímica na área de estudo.
- Enquisa de valoración patrimonial.
- Documentación histórica da paisaxe.
- Diagnose preventiva.

- Procesamento dos resultados.
- Proposta de medidas preventivas e paliativas.

- Elaboración das bases para un plan de xestión, 
específico da zona arqueolóxica, sustentado na 
autonomía municipal.
- Proponse o desenvolvemento lexislativo a través da 
fórmula da ordenanza municipal.
- O novo marco xurídico ocuparase de garantir a 
creación dun organismo municipal de salvagarda do 
patrimonio cultural: o Gabinete de Protección do 
Patrimonio. Dentro do mesmo estarán representados os 
poderes públicos canda os diferentes sectores sociais 
implicados favorecendo a conciliación de intereses.

- Resultados de investigación satisfactorios de acordo 
cos obxectivos formulados.

- Analízanse defectos e virtudes do modelo 
experimentado.

- Incídese nas propostas de futuro para o estudo do 
mencionado conxunto arqueolóxico.
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