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Expertos de Gali~[a aC1J1dd~@¡li' a@01J1artoSelniFlarÍo 'Ci~,l1e~ae Tetrirorio
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. als: e 'V'" prQ~eSIOtna;IS p~af 'ICtp,aron Itas

xornadas' de arq1loloXtiae~l,bra6a(s "en Melide
As sesions teóricas completiJ'r~nsecon dive-r&aiSsétfélf1~rie (i;{flmjJo'

Redacción aosasístentes a súaex,pe"-
Mélide ',- .,.~"" ->, rien~famtR: ce)3:tro:N!13~Ca:(\l'0

As cuartas xornadas ao carón aun xace~eFb1!e

Ciencia e' Territorio ceÍe- flrque@\J¡éx,¡'col~tJ~ l1¡la,ís
bradas .el1Melide do 11 ao trn¡cdefElfQ!jl!visitaF¡~S,artí;.
13 de setembrp congrega- cíf>anteSIlil(i$x@mattas.
ron a más de 60 participan- ,A seg_a~ sesiéN .6fessemj,.
tes chegaaos de tod'a n.wjos c@J1towcoa.p>anticipa-
Galiciapara asístír ás ais- ción. db catea~áiícodb
tintas sesións organízaElas, A;f;~~t'@10x.íaaa OniMer-
e que este ano se ceFltrar@n sídh<de Qre 8aJJJ¡tiag@d'e

na arqueoloxía. FOf'0nprin- Comp@ste-la " Fe]jo]¡l'and@

cipalmente docentes (le A6l!lia, 'J'ue!~~sePtou s@t;,:t;~o'
ensino primario e secilllda- ureanism@castrex0. AC1!í!ña
rio os que particíparon mis referi'bls~, entre@utr@s, ao
conferencias, e saídas de freeueI1Jee€}.»ívoc€h€lee<¡J1-1i-
campo, organi~adas pola pararocelt~~wro ~QacJ1i1.tura
Nova Escola Galega e o castrexa, emási tat;d€alJ¡,or-
IES de Melide. dou as fontesCj\1iteSe mane-
A sesión inaugural das x:.,or- xanpara ,recolil's~,ír aeta:-pa
nadas sobre arqueoloxía castrexa, asicom@' 0sele-
contou coa participación de mentos distintivos da
Felipe Arjas, director xeral mesma. Acuña abOJ;,¿teN
de Patrimonio, que foí o tamén o urbaFl4smo,reHxio...
encargado de abrir o ciclo so. Trala confereFlcia tio
de conferencias cunha investigador, interviú Xosé

ponencía .sob1jeA arqueelo", M¡a),]ue'b- Caaij¡HI;]i;q" G:es¡to;

xía en Galicia. Historia e ar€J¡lJ1eóleg@e pr@fes@rtitu-
patrimonio. Arias ]¡esa1tou lar da USC, qlíle falou dos
os vínculos que debe Raber campam.entos ro:p:lanoscel11.-
entre a arqueoloxíae o trán€lose en paJrticular ua
patrimoFlio, e a sociedade,e Cidaqela, en Sobrado dos
plantexou a cuestión do Monxes, do cal é director
futuro do ,patrimonio, así daex:eavaoÍ0-ll'. CaamaÑo
como das rnansnas que expuso aos asistente.s as
debe recaer a súa conserva...~ peculiarídadesxerais dos
ción. Como ex ¡director do campamentos romanos, e
Museo do Castro de máis detidamente abordou

Viladonga, Arias expúxolle o caso de Sobrado, qpe se

!l!íuliante tres dI¡3s <febat,~use sobre arql,leoloxíaen Melide

completou cunha visita á
propia Cidadela á que
seguiu UQspercorrido polo
castro da Graña. A xernada

con.¡pletouse cunha visita e
;charla ao Museo"ae Mel¡j"de

na que participaron
Fernando Acuña e X()sé i

Manuel Broz Rej, dire~tor
do museo.
A terceira e últíma sesión

das xornadas sobrearg;u~o...
10xÍa cel~bradas en Melide

centrouse naarqueoloxía da
paisaxe, e tivo como
ponentes a Felipe Crj~do,
director do grupo ae inves-
tigación do proxecto

Bocelo- Furélos, e a dous

dos arqueólogos qué cola;
boraron no traballo,
MatiYde Gopzález e Fidel
Méndez. Os tres ,abordaron

os 1mbal!1ós g¡ue se sl.'lcede...

ron en diferentes campañas
entre.os aos 1987 y 1992, e
expuxeron os resultados ,do
estudo a través dos modelos

da paisax~ que identifica-
ron na Serra do Bocelo. Cos 1

participantes, deb(iteuse I

sobre a falla de jrpplicación ;

dos concell0s na xestió1)

dos recursos arqueolóxicQs, :
así como do papel da admi- I

nistración.
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[Os asisteqtes ás
l.. . ,
I ponenCIas cren
I preciso explotar
culturalmente os

,xacementos
,locais
Tralo remate da última

I .

I

conferencIa e da corres-

pondente saída. de
I campo, os participantes
'nas cuartas xornadas

I Ciencia e Territorio, cen-
tradas desta volta na

arqueoloxía, tiraron unha
serie de conclusións

comúns nas gue destaca-
ron a Terra de Melide

I como unha das comarcas

f

' máis e mellor estudadas
de Galicia en canto a

arqueoloxía. A pesar
disto, os expertos subli-
ñaron a necesidade de

que os concellos explo-
ten, dende a perspectiva

r

. cultural, educativa e
turística, o potencial
arqueolóxico dos seus
xacementos, e, constata-
ron a caI.;eFlciadeiniciati-
vas neste sentido na
Terra de Melide.

r Os asistentes indicaronr como necesario o desen-

I volvemento de progra-
mas de concienciación

I social e loubaron a
importancia de eventos
como as xornadas orga-
nizadas Rola Nova
Escola Galega e o lES
Melide. Incidiron tamén

na necesidade da posta
en marcha. de museos
comarcaIS.


