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1. Situación e emprazamento 

 

A Praza de Martín Gómez Abal localízase no barrio do Castro, na zona Sur do Casco Urbano, sendo o 

núcleo orixinario da cidade, do que parte o ensanche acometido na segunda metade do século XIX, 

conformado por unha serie de rúas lonxitudinais que se estenden cara o norte, paralelas a fronte 

marítima (actual Avda. da Mariña). 

 

Cara o leste e o sur se atopa o espazo formado a partir do desecamento das marismas do río do Con 

entre finais do XIX e principios do XX, onde se construíron a Lonxa vella (leste) e, máis tarde, a praza de 

abastos (sur), así como unha serie de mazás cuxo centro se sitúa na Praza do Doutor Carús. 

 

O barrio do Castro estaba formado por unha serie de pequenas edificacións, rúas estreitas e mazás 

moi compactas, tecido característico dos núcleos mariñeiros tradicionais. Conforme avanzou a 

segunda metade do século XX, o seu trazado foise pouco a pouco regularizando, aínda que hoxe 

conserva parte do seu parcelario orixinal, incluído o espazo aberto ou praza sobre o que gravita o resto 

do tecido tradicional.  

 

A Praza do Castro ten certa forma de triángulo isósceles co seu ángulo agudo cara o suroeste. A fonte 

está situada no “ortocentro” de dito triángulo, sendo visible desde todas as partes da praza e as rúas 

que conflúen nela: Rúa do Cristo, Vergara, A Baldosa e Juan García. 

 

2. Normativa urbanística 

 

A área se atopa clasificada como solo urbano consolidado regulado polo Plan Xeral de Ordenación 

Municipal, cuxa Revisión foi aprobada definitivamente por acordo plenario da Corporación Municipal 

en sesión de 4 de febreiro do 2000 (BOP, 26/05/2000). O Plan obxecto desta Revisión foi aprobado en 

sesión de 19 de decembro de 1986. 

 

No PXOM a Praza está incluída no sistema de espazos libres definidos como “espazos destinados a 

parques públicos e zonas verdes para o esparexemento da poboación de todo o municipio” dentro da 

Clasificación <<Áreas Libres -VA->> que “Comprende espacios destinados a unha urbanización de 

superficie ben conservada, con pequenas áreas axardinadas que en ningún caso deberán supera-lo 15% 

da superficie total”. 
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Entre as Condicións Xerais destas áreas o Planeamento dispón: “As superficies para asueto non 

deberán distorsiona-la visual do conxunto (fachadas de importancia aquitectónica, monumentos ou 

vistas de consideración), e non deberán exceder alturas superiores ós 1'50 m. 

 

Admítense instalacións para a práctica deportiva e edificios culturais coas seguintes restriccións: 

 

A.1) Non se admiten instalacións deportivas ó aire libre en espacios de certa calidade ambiental, 

arquitectónica e monumental. 

A.2) Os edificios existentes, integrados nestes sistemas como elementos tradicionais, poderán 

manterse podendo dedicarse ós usos actuais, ou ós permitidos por este plan. 

A.3) Permítese a construcción de aparcamentos subterráneos, non podendo en tal caso excede-la súa 

altura sobre rasante dun metro”. 

 

Así mesmo, podería ser de aplicación a Ordenanza Espécífica Nº 9 para <<Áreas ou enclaves de 

particular consevación>> definidas como << Monumentos, construcións ou espacios de recoñecido 

interese Histórico, Artístico ou Significativo, constitúen Conxuntos singularmente identificables>> coas 

seguintes condicións da edificación: 

 

“1.1.- Toda obra que implique a modificación do aspecto, carácter ou uso de edificacións 

inseridas entre edificacións catalogadas, ou nun ámbito definido que as conteña (terreo con pazo ou 

outras construccións protexidas, praza pública, rúa ou tramo no que aquelas predominen) deberán 

aterse ó que dispón o art. 59 da LSG., prohibíndose expresamente o derrubamento de todo tipo de 

edificacións e elementos arquitectónicos de interese histórico, artístico e cultural. 

1.2.- En ningún caso a edificabilidade sinalada con carácter xenérico para a zona poderá 

antepoñerse ás condicións de realce, proporcións e integración no ámbito concreto das edificacións. 

1.3.- Ós efectos de cumpri-lo que se expresa nos apartados precedentes, todo proxecto de obra 

nas condicións indicadas no punto 1.1 deberán contar, previo ó outorgamento da licencia, cun informe 

favorable dos servicios técnicos municipais, que poderán recabar ó efecto informe da Comisión 

provincial do patrimonio histórico artístico. 

(…)” 

 

Pola súa banda, a fonte non está incluída no <<Catalogo de Edificios e Elementos a Conservar>> do 

PXOM. En calquera caso, de non estar incluído no Catálogo ou no Inventario do Patrimonio Cultural de 

Galicia, en virtude da Lei 8/1995 de 30 de outubro, debido ao seu interese histórico, arquitectónico, 
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etnográfico, etc. en base á definición recollida no seu art. 1, deberíase incoar expediente de inclusión 

segundo os extremos e procedementos contidos na devandita Lei.  
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3. Estudo Histórico e Tipolóxico 

 

3.1 Breve aproximación histórica 

 

Como dixemos, o barrio do Castro é o núcleo orixinario da cidade de Vilagarcía de Arousa. Sobre esta 

orixe nas “Memorias do Arcebispo de Santiago” de 1607, Jerónimo del Hoyo describe este núcleo 

mariñeiro do seguinte xeito: “Esta villa habrá que se fundó como ciento y veite años. Era una ysla que 

llamabas Ynsuela, donde venían a pescar algunos pescadores, y para reparo del tiempo y del invierno 

hacían algunas chozas con unos palos y paja. Viendo esto García de Caamaño, señor que en aquel 

tiempo era de la tierra, fue animando a los pescadores a acudir a pescar para que edificasen casas y 

para esto les daba piedra y madera y ayudaba con pan y vino; y de esta manera tuvo principio la villa”. 

 

Temos que pensar, xa que logo, nun pequeno barrio de pescadores ao pe do Pazo de Vista Alegre, 

rodeado de auga por tres dos seus lados, que se estendía entre as marismas da desembocadura do río 

do Con polo sur e a propia ría de Arousa polo leste. Esta pequena vila estaba formada por un conxunto 

de casas mariñeiras moi modestas, coas súas construcións auxiliares vinculadas ás funcións mariñeiras, 

distribuídas en mazás de morfoloxía densa, compacta e irregular, cortadas por estreitas rúas que 

desembocaban no mar.  

 

Así, con escasos cambios na súa morfoloxía urbana, seguiría ata o último terzo do século XIX, 

momento no que comezan os primeiros recheos e a canalización do río. Cara o leste rechéase parte da 

praia á que daban as fachadas das principais edificación de O Castro para construír a Praza da Peixería, 

que foi inaugurada en novembro de 1883. Pouco despois, cara o sur, os recheos acometidos nas 

marismas do Con, servirían para expandir a cidade cun novo trazado comprendido entre os viais 

Arcebispo Andrade (seguindo o trazado da antiga pontella que unía o Conxunto de Vista Alegre coa 

Igrexa Parroquial), Castelao e Arcebispo Lago; estas últimas remataban na Praza de Galicia, que a partir 

de entón se convertería no centro neurálxico da cidade.  

 

Pola súa banda, no último tramo do río, os recheos contiguos á zona sur de O Castro, empregaríanse 

para edificar a nova Praza de Abastos, que foi concluída en 1928. Pese á notoria expansión da cidade, 

nesta época o núcleo orixinario seguiu mantendo certo protagonismo, pois alí se localizaba o colexio, o 

matadoiro municipal e un pequeno hospital.  

 

Sen embargo, pouco a pouco, o crecemento foi basculando cara as zonas novas e o barrio foi 

esmorecendo. O Castro, coa súa configuración desordenada, as súas funcións pesqueiras en clara 
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decadencia, os seus estreitos calexóns e as pobres e insalubres edificacións, comezou a ser un 

problema para o artellamento da nova cidade. Así, ao longo do século XX, houbo varias tentativas de 

regularizar e “modernizar” este núcleo, a máis importante na década dos anos 70, cun proxecto que 

prevía a demolición de grande parte das vivendas para desenvolver un novo trazado máis “acorde” co 

resto da cidade e sen os problemas derivados do seu progresivo deterioro. 

 

Na actualidade, aínda que o barrio foi bastante transformado coa construción de modernos edificios 

de vivendas, conserva parte da súa fisonomía tradicional e algunhas edificacións de indubidable 

interese histórico e patrimonial. Dende logo, un dos espazos máis representativos, sobre o que gravita 

o resto do núcleo, é a praza do Castro, onde se atopa a fonte que nos ocupa. 

 

Dende o punto de vista histórico, estamos ante a fonte máis antiga conservada en todo o Casco 

Urbano. Segundo o historiador Manuel Villaronga, en 1875 o entón alcalde de orixe catalán José 

Bargés Carros quixo dotar á vila da súa primeira traída de augas, procedentes dunha finca dos López 

Ballesteros en Trabanca1. Nace así a necesidade de construír a “fonte da vila” e o lugar escollido é a 

Praza do Sol, a escasos metros da Torre do Reloxo. Esta fonte foi colocada o 24 de abril de 1875, ainda 

que pouco despois quedaría sen auga debido ao afundimento de grande parte das canalizacións 

subterráneas construídas meses antes.  

 

En 1877 se retoman as obras da “traída” e a fonte volve a funcionar a pleno rendemento. Durante 

alomenos unha década esta foi a única fonte pública da vila e, polo tanto, o único punto de 

abastecemento de grande parte da súa poboación, polo que se formaban enormes colas de xente, 

constituíndose como o lugar de encontro máis importante da vila: “(…) especie de casino al aire libre, 

para fámulos de ambos sexos, y hay que tener presente que los cuatro o cinco viajes diarios a la fuente, 

constituye, por decirlo así, el rato de esparcimiento, la hora de recreo concedida a la chica que durante 

todo el día bregó entre copla y copla con todas las cochinerías de un verdadero atuido”2.  

 

Obviamente, a Corporación pronto se da conta da esixencia de agrandar a rede de abastecemento, 

esta vez poñendo a vista nas augas procedentes do Agro da Troquiña en Trabanca: “(…) es una gran 

necesidad atender al abastecimiento de aguas potables al vecindario, puesto que el crecimiento de 

este, de pocos años a esta parte, demuestra que es insuficiente la única fuente de que hoy dispone para 

atender el suministro de esta población”3. Así, no ano 1887 se constrúe unha nova rede de 

abastecemento que surtiría á nova fonte levantada na Praza do Mercado e ao lavadoiro da Praza de 

                                                 
1 Manuel Villaronga, a Vilagarcía das vellas postais, un paseo crítico pola vila que quería ser cidade (1900-1936), Vigo 2006, p. 260. 

 
2 “Cuestión de aguas”, El Percebe, Vilagarcía, 12 de xullo de 1908.  

 
3 Manuel Villaronga, op. Cit., p. 262. 
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Ravella, ademáis de garantir o abastecemento na nosa fonte, que seguía a ter bastantes problemas 

neste sentido. 

 

A poboación segue a medrar e a rede existente mostrase totalmente insuficiente. A propia 

Corporación, no mes de decembro de 1896, admitía: “la distribución de agua para el servicio público es 

deficientísimo en este pueblo, pues más de las quintas partes de la población [arredor de 4.000 hab.] 

tienen que acudir a la fuente de la Plaza del Sol, muy distanciada de los extremos y molesta, por tanto, 

para el consumo diario y mucho más aún para un caso de incendio”. Deste xeito, se acomete unha 

nova ampliación da rede e se constrúen dúas novas fontes, unha na Praza do Asilo e outra na Praza de 

Lepanto; esta última, pouco despois, vai a substituir a da Praza do Sol, que en 1905 é trasladada pedra 

a pedra á Praza de Martín Gómez Abal, no barrio de O Castro, lugar onde permaneceu ata a 

actualidade.  

 

3.2 Análise tipolóxica e construtiva 

 

Trátase dun conxunto de carácter “monumental”, construído enteiramente en granito do país, 

constituído por tres elementos fundamentais: unha base ou plataforma, un vaso ou pilón e o fuste ou 

corpo central da fonte. De trazas clasizantes e fasquía moi sobria e sinxela, sen elementos decorativos 

elaborados, remite a modelos moi ensaiados e repetidos na cantería tradicional, cun carácter onde 

prevalece o funcional e utilitario sobre o ornamental ou representativo. 

 

A base, de planta octogonal, está formada por grandes lousas de granito dun tamaño e espesor 

considerable e coas dimensións que se reflicten nos planos de estado actual. Como dato curioso, se 

observa un pequeno rebaixe nas lousas de pedra, formando como unha canliña perimetral para a 

condución da auga que puidera desbordar do pilón e dirixila cara o sumidoiro.  

 

A balsa ou pilón, tamén octogonal, aínda que é relativamente pequeno en superficie, a altura que 

alcanza confírelle a profundidade necesaria para conter un importante volume de auga. Esta formado 

por grandes bloques de granito labrado, que se adaptan á planta poligonal da base, se ben evita a 

xunta de unión dos bloques nos ángulos, senón que estes se unen no centro de cada un dos lados; 

unións que, ademais, están reforzadas por grampas de cobre tomadas con chumbo na súa parte 

superior. A cada unha das caras o canteiro practicoulle un rebaixe en forma de cartela como única e 

simple decoración. 
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No centro do pilón érguese un fuste caracterizado pola sua esbelteza e verticalidade, en cuxo interior 

se aloxan as canalizacións que alimentan os canos da auga. Sobre un pedestal cuadrangular érguese o 

piar da mesma sección, onde se atopan os canos ou surtidores da auga, no centro de cada unha das 

catro caras, aínda que ningún destes se conserva na actualidade. Por algunha fotografía antiga 

podemos deducir que estes debían de ser simples tubos lisos realizados en bronce ou fundición. 

 

En cada un dos lados do pedestal se dispoñen dúas barras paralelas de ferro, encastradas con chumbo 

na parte superior do mesmo e nas paredes do pilón, co fin de servir de soporte para facilitar o enchido 

da auga nos recipientes. Estas barras metálicas serven, ademais, para outorgarlle unha maior rixidez a 

todo o conxunto. 

 

De novo a característica principal é a sinxeleza da labra, cuxa decoración se reduce a pequenos 

rebaixes e relevos xeométricos sen maior significación. Na cara norte conserva unha cartela de 

mármore que reza: <<El ayuntamiento de 1875. Presidido por Don José Barges Carros>>, facendo 

obviamente alusión ao rexidor que promoveu a obra. 

 

Sobre o piar se dispón un capitel tamén cuadrangular, de raigame clásica aínda que bastante tosco, 

formado por colariño, equino e ábaco. Finalmente, sobre este se asenta o macetón ornamental que 

coroa todo o conxunto.  

 

 

Vista do Barrio do Castro. Primeira década século XX 



  Fonte Histórica de O Castro 
 

javi montero. Monografías. PHA_1            9 

 

  

Vista do Barrio do Castro. Ca 1905 Barrio do Castro. Ca. 1910 

 

 

Edificacións auxiliares do Castro. Ca. 1915  

 

Avda. de González Besada, antes de que a fonte se trasladase ao Castro. Ca 1904 
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A fonte logo do seu traslado á Praza do Castro. 1915 Grupo na Fonte do Castro. 1950 
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3.3 Estado de Conservación, alteracións e deficiencias a resolver 

 

En xeral en canto á súa estrutura, solidez e estabilidade o conxunto non presenta problemas 

importantes, se ben se aprecian, por unha banda, numerosas deficiencias que afectan ao seu 

funcionamento e, pola outra, patoloxías que afectan ao material pétreo, derivadas algunhas delas de 

intervencións inaxeitadas realizadas ao longo do tempo. A continuación resumimos as principais 

afeccións:  

 

3.3.1 Problemas que afectan ao seu uso ou correcto funcionamento. 

 

- Rede de abastecemento e desaugue 

Existe unha toma de alimentación da rede xeral na base, pero haberá que inspeccionar que esta 

funcione correctamente. 

O desaugadoiro do pilón está totalmente obstruído debido a acumulación de lixo. Ademais, será 

necesario conectalo a rede pública de saneamento mediante as conducións necesarias. 

 

- Surtidores 

Non conserva ningún dos catro canos ou surtidores, polo que haberá que instalar uns novos, 

preferiblemente fundidos en bronce.  

 

- Falta de Estanquidade do pilón 

O pilón se atopa en moi mal estado, presentando leves desprazamentos das súas pezas de pedra, 

algunhas perdas de material que explicaremos máis adiante e a disgregación e perda do morteiro das 

xuntas. Coa restauración da plataforma pódese aproveitar para asentar mellor os bloques que forman 

o pilón, así como a substitución dos actuais morteiros de cemento por novos rexuntados de morteiros 

máis axeitados.  
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3.3.2 Estudo de Patoloxías  

 

- Roturas, fendas e perdas de material 

 

A parte do conxunto que presenta un peor estado de conservación é a base. Por unha banda se 

aprecia o afundimento dalgúns bloques de pedra. Pola outra, se detectan numerosas fendas e 

fracturas dos mesmos debido a acción mecánica e movementos estruturais, así como “parches” de 

pedra e de cemento que se foron realizando coas sucesivas reparacións ao longo do tempo. Haberá 

que substituír aquelas pezas que presenten maiores roturas por unhas dun granito similar. Así mesmo, 

as xuntas entre os bloques se atopan en moi mal estado, cos morteiros desprendidos ou moi 

fracturados.  

 

No pilón as zonas que presentan maiores problemas son as que teñen elementos metálicos: as 

grampas que unen cada unha das pezas do vaso e as barras que unen a este co fuste. As oscilacións de 

volume por causa da oxidación do metal provocou fendas e pequenos desprendementos de material. 

Estas lagoas na pedra foron reparadas e enchidas con morteiro de cemento. O caso máis grave é no 

lado sur, onde na unión das dúas pezas se aprecia a desaparición da grampa metálica e unha perda de 

material pétreo que será necesario repoñer. Así, faise necesario a eliminación dos morteiros de 

cemento, a aplicación de morteiros inocuos e máis flexibles, e a reintegración mediante inxerto cunha 

pedra de características similares.  

 

No fuste non se aprecian fisuras importantes, fendas ou perdas de material pétreo, aínda que si, como 

veremos, certa erosión superficial, debido probablemente a limpezas inaxeitadas. 

 

Na base do macetón ornamental se aprecia unha fisura que pode comprometer a súa estabilidade. 

Deberá analizarse o alcance da mesma e ver a posibilidade da súa restauración e consolidación 

mediante cosido con variña de fibra de vidro e morteiro de restauración. 

 

- Erosión e Disgregación 

 

En xeral o soporte está en boas condicións, xa que se trata dunha pedra de gran de boa calidade en 

canto á súa dureza e resistencia, cun relativo peso do óxido de ferro, non presentando patoloxías de 

especial significación. Ademais o propio grosor das pezas labradas e a ausencia de relevos ou motivos 

escultóricos fai que non revista a urxencia doutros conxuntos pétreos. En calquera caso, o propio paso 

do tempo, a acción mecánica derivada dun uso máis ou menos continuado, o aporte e presenza da 
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auga, así como a presenza de sales na pedra, xunto a limpezas e restauracións inaxeitadas, provocou 

erosións visibles sobre todo nos bloques que conforman a base e o pilón, que se manifesta no lóxico 

desgaste coa perdida de masa, redondeando os bordes e arestas. A criterio dun tecnico restaurador, 

ademais da limpeza do soporte, deberase estudar a necesidade da súa consolidación con 

procedementos inocuos e compatibles coas características físicas e químicas da pedra, como un xeito 

de estabilizar o seu proceso de erosión. 

 

Esta erosión se manifesta, como dicimos, na base, debido ao propio uso e tránsito, así como á invasión 

por parte de vehículos rodados, e nas zonas máis expostas do pilón, sobre todo nos bordes superiores, 

aínda que tamén se aprecia algunhas pezas, as máis febles, con certa disgregación, probablemente 

debida á hidrólise dos feldespatos. Esta perda de volume por areización se constata, por exemplo, nas 

zonas onde existen rebaixes decorativos, debido fundamentalmente a limpezas agresivas feitas no 

pasado. Este proceso de disgregación non afecta ás propiedades mecánicas do monumento, se ben 

aumenta a porosidade da pedra, o que se deberá ter en conta á hora da súa limpeza e consolidación.  

 

- Pátinas biolóxicas, eflorescencias, vexetación e detritus en superficie 

 

En primeiro lugar se aprecian depósitos de suciedade superficial. Son simples acumulacións de 

materiais de variada natureza como po, manchas de graxas, excrementos de aves, fume procedente da 

combustión dos vehículos, etc.  

 

Así mesmo, se constatan manchóns negruzcos producidos por varias causas. Sobre todo se aprecian 

nas áreas máis expostas ao aporte de auga procedente da chuvia ou da propia fonte (capitel e pilón), e 

están provocados pola colonización de microorganismos que alteran as características cromáticas da 

pedra, así como as súas propiedades físico-químicas. Este biodeterioro esta formado por costras de 

algas e fungos que será necesario eliminar, así como carbonatacións formadas por depósitos ou por 

desecación, producidas pola cristalización en superficie de sales, carbonatos ou sulfatos cálcicos. 

 

Ademais, se constatan manchas de oxidación nas zonas máis próximas aos elementos metálicos. Xa 

dixemos que a oxidación destes provocou nalgún caso a fisuración da pedra e o desprendemento de 

material. En canto ás manchas superficiais debido ao lavado dos metais, non alteran a integridade do 

monumento, pero teñen unha grande capacidade de penetración e non é doado eliminalas 

completamente. 
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Na parte superior do capitel e na base do macetón ornamental se aprecia a colonización de vexetación 

de diversas especies. Por unha banda, se trata de musgos esponxosos que aportan unha humidade 

constante en superficie e reteñen a suciedade e o po en suspensión. Pola outra, pequenas plantas 

cuxas raíces se introducen nas xuntas, provocando a disgregación dos morteiros e tensións que poden 

xerar pequenas fisuras e roturas do material.  

 

- Pintadas. Actos vandálicos 

 

En distintas zonas do fuste e do pilón se aprecian pintadas producidas en distintos momentos 

aplicadas nun dos casos probablemente mediante brocha ou un utensilio similar, e nos outros 

mediante spray ou aerosol. Este tipo de pigmentos posúen un alto contido en disolvente, convertíndoo 

nun produto especialmente daniño para a pedra, polo seu grao de penetración e a súa capacidade 

para adherirse e plastificar a superficie do soporte. O material empregado para a fabricación deste tipo 

de pinturas soe compoñerse dunha resina acrílica de tipo copolímero de etilo metraquilato, diluída en 

disolventes industriais derivados de hidrocarburos aos que se lle engade os pigmentos, formando unha 

película fina de evaporación rápida. Será necesario eliminar estes restos de pintura co fin de recuperar 

o soporte devolverlle o seu aspecto orixinal. 

 

3.3.3 Morteiros 

 

Os morteiros de rexuntado atópanse en moi mal estado. Apenas se constata a presenza de morteiros 

antigos ou orixinais. Aprécianse numerosas afeccións: fendas, fisuras, disgregacións, roturas e perdas 

completas do morteiro nas xuntas que, obviamente, afectan á estanquidade. Ademais, debido a 

sucesivas reparacións e intervencións no pasado, atopamos varios tipos de morteiros, todos eles cun 

aporte substancial de cemento, tanto nas xuntas como nas lagoas producidas polo desprendemento 

do material pétreo, cuxas características físicas e mecánicas provocan fendas e disgregacións, ademais 

dun aporte de sales á pedra que favorecen algunhas das patoloxías sinaladas. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

VISTAS XERAIS. PRAZA 
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VISTAS ALZADOS FONTE 
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DETALLES. PLATAFORMA 
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DETALLES. PILA 
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DETALLES FUSTE 
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 DETALLES EXEMPLOS PATOLOXÍAS 

  

Biodeterioro (costras, fungos); erosión do soporte (areización) debido probablemente a unha 

limpeza inaxeitada; morteros inaxeitados (cemento, resinas); perda do cano orixinal; manchas 

de óxido 

Biodeterioro (costras, fungos, liquens); morteros inaxeitados (cemento) 

  

Biodeterioro (costras, fungos, liquens); erosión do soporte; disgregación de morteiros 

(cemento); restos de pintura “graffitis” 

Erosión do soporte (areización e disgregación ) debido probablemente a unha limpeza 

inaxeitada; Costras graxas; morteiros de cemento 

  

Detalle costras graxas 
Vexetación vascular en xuntas debido a acumulación de terra e suciedade; disgregación e 

perda de morteiro de rexuntado 
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Costras xeralizadas no interior do pilón Pequenas fisuras debido a introdución de elementos metálicos; resto de patoloxías sinaladas 

  

Erosión pola acción mecánica; restos de pintura (grafitis) Restos de pintadas (grafitti) 

  

Biodeterioro pola acción da auga en capitel Vexetación vascular na parte superior do capitel 
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Vexetación vascular na parte superior do capitel Reitegracións con morteiro de cemento 

  

Reitegracións con morteiro de cemento; perdas de rexuntados de cemento Perda da grampa de cobre; perda de material (pedra) e morteiro de rexuntado 

 

 


